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„Všeobecná charakteristika rómskej osobnosti: Rómovia majú svoje somatické, sociálno-kultúr-
ne i psychologické charakteristiky. Medzi somatické špecifiká patrí zdravotný stav, antropolo-
gické znaky (farba pleti, vlasov, očí, výška, hlava podlhovastejšia, častejší výskyt krvnej skupiny 
B; nízka frekvencia génu haptoglobínu Hp1 a i.). (…) Spomínané psychologické osobitosti (slab-
šia vôľa, netrpezlivosť, nesamostatnosť bez rodiny, temperament) sa môžu prejaviť v spolupráci 

a vzájomnej komunikácii pri ochorení Róma.“

Publikované v Lekárskych obzoroch, 2010 
doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc
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1. Úvod

Cieľom predkladanej analýzy je rozvinúť povedomie a argumenty týkajúce sa zdravia marginalizo-
vaných rómskych komunít.I Citované vyjadrenie vedeckej kapacity v oblasti zdravia zo Slovenska 
sa zameriava na ‚rómstvo‘ ako určujúcu charakteristiku pre zdravie aj správanie Rómov a Rómiek 
na Slovensku. V predkladanej analýze sa zameriavame na to ako označovanie niekoho ako Róm a/
alebo Rómka na Slovensku ovplyvňuje zdravotný stav. Východiskom na takéto mapovania je koncept 
sociálnych determinantov. 

Koncept sociálnych determinantov zdravia poskytuje nástroj na analýzu podmienok podieľajúcich 
sa na vytváraní nerovností v zdraví v slovenskej spoločnosti. Nasledujúci text predstavuje jedinečnú 
snahu zamerať sa na komplexné zmapovanie sociálnych determinantov zdravia v rámci troch prí-
padových štúdií. 

Komplexné zmapovanie sociálnych determinantov zdravia nám má pomôcť pochopiť, prečo 
sa na Slovensku obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít dožívajú o šesť rokov menej ako 
je stredná dĺžka života v celej populácií na území štátu. Veľká nerovnosť v zdraví je pre nás prízna-
kom narušenej sociálnej súdržnosti. V analyzovaných lokalitách stáli za pretŕhanými putami spolo-
čenskej súdržnosti práve etnické deliace línie. 

V nasledujúcich paragrafoch je krátko zhrnuté ako je téma spracovaná v analýze. V úvodnej ka-
pitole prepájame niektoré základné koncepty sociálny determinantov zdravia ako sú etnicita 
či environmentálna nespravodlivosť.  V ďalšej následne ujasňujeme cieľ analýzy, použité metódy 
ako aj výber troch analyzovaných lokalít. 

V najobsiahlejšej časti publikácie analyzujeme aspekty sociálnych determinantov zdravia obyvate-
ľov marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Najprv popisujeme širší sociálny a politický 
kontext existencie marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Následne sa zameriavame 
na možnosti získania istej sociálno-ekonomickej pozície, obzvlášť pre obyvateľov marginalizova-
ných rómskych komunít, na Slovensku. Tu nás zaujíma jednak ako príslušnosť ku kategóriám akými 
sú trieda, rod, či etnicita ovplyvňuje možnosť získania sociálno-ekonomickej pozície, ale tiež ako 
sa dá uplatniť potenciál spoločenskej mobility cez získanie vzdelania, adekvátnej práce a príjmu. 
V poslednej časti na prípadových štúdiách približujeme sprostredkujúcimi determinantmi zdravia, 
ktoré vplývajú na zdravie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Okrem predstavovania 
jednotlivých dimenzií sociálnych determinantov zdravia sa zameriavame na hlbší popis niektoré-
ho z aspektov vybraných prípadov. Pri Veľkej Ide rozvíjame tému kvality ovzdušia a role etnicity. 
Vo vzťahu k Luníku IX. sa zameriavame na bytovú politiku v susediacu skládku odpadu Myslava 
a rozoberáme súvislosti s umiestňovaní obydlí a skládok. V prípade Rudnian sa bližšie pozeráme 
na sociálne a environmentálne dopady transformácie socialistickej ekonomiky na obyvateľov mar-
ginalizovaných rómskych komunít. V nami vybraných prípadoch sú v marginalizovaných rómskych 
komunitách dlhodobo dokumentované horšie podmienky pre zdravie. 

Ako ukazujeme v  analýze, obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít majú v  porovnaní 
s  ostatnými obyvateľmi na Slovensku obmedzený prístup ku  kvalitnému životnému prostrediu 
a verejné politiky aktuálne nie sú nastavené tak, aby vyrovnávali nerovnosti. Životné prostredie, 
či ostatné materiálne podmienky, sú faktormi priamo pôsobiacimi na zdravie obyvateľov margi-
nalizovaných rómskych komunít. Tí bývajú nezriedka na kontaminovanej pôde, žijú pri skládkach, 
kúpu deti v zamorenom potoku a ich jediným zdrojom pitnej vody býva miestny potok, ktorý po-
čas suchých liet vysychá. V súvislosti s prebiehajúcou klimatickou zmenou môžeme predpokladať, 

I V analýze využívame termín zaužívaný v slovenskom prostredí ‚marginalizované rómske komunity’ na označovanie 
skupiny ľudí žijúca v priestorovej segregácií s pripísanou rómskou etnicitou, detailnejšie viď stať č. 2. 2. Etnicita, rasa, 
rasizmus a zdravie.
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že takéto prejavy environmentálnej nespravodlivosti sa budú ďalej prehlbovať. Preto je dôležité 
sústrediť sa na hľadanie riešení týchto problémov, pre skupiny, na ktoré dopadá menej priaznivo 
spoločenská distribúcia zdrojov. Na čo však rovnako poukazuje analýza je, že veľká časť zodpoved-
nosti za riešenie napríklad nerovností v materiálnych podmienkach, kvalite životného prostredia, 
štandardom bývania, či prístupe k pitnej vode, ostáva zodpovednosťou obcí. Zdá sa však, že lokálne 
politiky v  súčasnosti na mnohých miestach zvyknú naopak upevňovať existujúcu marginalizáciu, 
a tak prispievajú k zhoršujúcim sa podmienkam pre zdravie. 

2. Konceptuálny rámec

V nasledujúcej časti predstavujeme konceptuálny rámec celej analýzy a  zodpovieme na otázky, 
čo presne myslíme pod sociálnymi determinantmi zdravia, aký je vzťah medzi ‚rómstvom‘ a rasizmom, 
a prečo hovoríme o environmentálnej nespravodlivosti. 

2.1. Popis zdravia prizmou sociálnych determinantov zdravia

Základným teoretickým východiskom analýzy sú sociálne determinanty zdravia (ďalej len SDZ). 
Tento koncept presadzovaný Medzinárodnou zdravotníckou organizáciou zdôrazňuje mnohorakosť 
vplyvov na rozdielny zdravotný stav jednotlivých skupín obyvateľstva1. Komplexný rámec obsahuje 
faktory vytvárajúce podmienky pre lepší, či horší zdravotný stav sociálnych skupín. SDZ tak pomá-
hajú popísať podmienky pre nerovnosti v zdraví. 

Pre lepšie pochopenie konceptu SDZ predstavujeme vzťahy medzi jednotlivými komponentmi 
SDZ (pre grafickú schému viď Obr. č. 1: Konceptuálne uchopenie sociálnych determinantov zdravia  
podľa Medzinárodnej zdravotníckej organizácie). Konkrétne, koncept SDZ ukazuje ako štruktu-
rálne determinanty, ktoré sú tvorené socioekonomickým a  politickým kontextom vyúsťujúcim 
do socioekonomickej pozície jednotlivcov prostredníctvom sprostredkujúcich determinantov for-
mujú samotné zdravie jednotlivcov. Inak povedané, spôsob vládnutia, rôzne druhy politík,  kultúrne 
a spoločenské hodnoty teda spoločne ovplyvňujú možnosti ľudí istej etnicity, rodu, i sociálnej triedy 
dosiahnuť v hierarchii moci, prestíže a prístupe k zdrojom určitú socioekonomickú pozíciu. Socioe-
konomická pozícia sa tiež odvíja od dosiahnutého vzdelania, ktoré následne podstatným spôsobom 
ovplyvňuje uplatniteľnosť na trhu práce a teda zamestnanie a príjem jednotlivca. Všetky uvedené 
štrukturálne determinanty (inak nazývané aj sociálne determinanty nerovností v zdraví) v závislosti 
od sociálneho kapitálu a miery sociálnej súdržnosti ďalej ovplyvňujú sprostredkujúce determinan-
ty zdravia, ktoré nazývame sprostredkujúce determinanty zdravia. Medzi tie patria materiálne 
podmienky, so zdravím súvisiace správanie, psychosociálne a biologické faktory a v neposlednom 
rade aj samotný systém zdravotnej starostlivosti ako jeden z determinantov. Ťažisko konceptuál-
neho uchopenia SDZ spočíva v tom, že okrem samotnej pozície znevýhodnených komunít popisuje 
aj úrovne zodpovednosti štátu. Takýto model vznikol nielen ako potreba po komplexnejšom ucho-
pení rôznych vplyvov na zdravotný stav obyvateľstva, ale aj ako reakcia na nedostatočne vysvetľujú-
ci potenciál diskriminácie pre zhoršený stav zdravia niektorých skupín obyvateľstva.2 



8

Štrukturálne determinanty 

Sociálne determinanty  
nerovností v zdraví 

Socioekonomický  
a politický kontext 

Vládnutie  
(governance)

Makroekonomické 
politiky 

Sociálne politiky 
(naviazané na pracovný 

trh, dostupnosť býva-
nia, či pozemky) 

Verejné politiky 
(vzdelávanie, zdravie, 

sociálna ochrana) 

Kultúrne a 
spoločenské hodnoty 

Socioekonomická 
pozícia 

Vzdelanie 

Zamestnanie

Príjem 

Sociálna trieda
Rod

Etnicita (rasizmus) 

Materiálne 
podmienky 
(životné 
podmienky, 
pracovné 
podmienky, 
dostupnosť  
kvalitných po-
travín apod.) 

Správanie  
a biologické 
faktory 

Sprostredkujúce 
determinanty 

zdravia

Zdravotnícky systém

VPLYV NA ROVNOSŤ V 
OBLASTI ZDRAVIA  

A BLAHOBYTU

SOCIÁLNA SÚDRŽNOSŤ 
A SOCIÁLNY KAPITÁL

Obr. č. 1: Konceptuálne uchopenie sociálnych determinantov zdravia  
 podľa Medzinárodnej zdravotníckej organizácie3 

Sociálne determinanty zdravia popisujú podmienky vplývajúce na nerovnosti v zdraví v globálnom 
meradle, ktoré spočívajú napr. v rôznosti strednej dĺžky života naprieč rôznymi štátmi alebo región-
mi. Príkladom môže byť rozdiel dožitia obyvateľov Bangladéšu a Slovenska. Obyvatelia Bangladéšu 
majú o šesť rokov kratšiu predpokladanú strednú dĺžku života ako obyvatelia Slovenska4. Nerovnos-
ti v zdraví však existujú aj medzi rôznymi skupinami obyvateľstva v rámci jednej spoločnosti. Práve 
takýmto príkladom rozdielov v zdraví sú rozdiely medzi obyvateľmi marginalizovaných rómskych 
komunít na Slovensku, ktorých stredná dĺžka života je v priemere o šesť rokov nižšia ako tá u popu-
lácie na Slovensku, a teda na úrovni krajiny Bangladéšu5,6.

Zmieňovaný konceptuálny rámec SDZ bol vyvinutý za účelom hľadania širšieho rámca vysvetľujú-
ceho výslednicu zdravotného stavu jednotlivca, resp. sociálnych skupín. Zároveň však zámerom vy-
vinutia konceptuálneho rámca nie je len popísanie sociálnych vplyvov na zdravie, ale aj podpora 
akcieschopnosti tento stav zmeniť. Rámec SDZ je používaný ako východisko pre akčný model 
na rozvoj stratégie, ktorá slúži na prekonávanie rozdielov v zdravotnom stave jednotlivých skupín 
obyvateľstva. Využitie rámca SDZ sa ukazuje veľmi vhodné aj v prípade marginalizovaných róm-
skych komunít. V prípade ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku, 
nestačí k pochopeniu radikálne horšieho zdravotného stavu popísanie existujúcich sprostredkujú-
cich determinantov zdravia ako to robíme pri predstavovaní jednotlivých prípadov, ale je potrebné 
aj predstavenie sociálne determinanty nerovností v zdraví (viď kapitoly 4.1. Socioekonomický 
a politický kontext a 4.2. Socioekonomická pozícia).

V  kontexte analyzovania SDZ obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít vnímame, 
že významným faktorom nerovnosti v zdraví na Slovensku je etnicita. To znamená, že príslušnosť 
k rómskej, alebo ne-rómskej etnicite ovplyvňuje napr. pravdepodobnosť, že sa jednotlivec narodí 
do istých materiálnych podmienok, ďalej to, aké prostredie bude formovať jeho správanie, akú bude 
mať trajektóriu vzdelávacím systémom a následnú možnosť získať určitú socioekonomickú pozí-
ciu, ale tiež spôsob akým budú politiky (od štátnych až po tie lokálne) zohľadňovať jeho potreby. 
V nasledujúcej časti konceptualizujeme chápanie rómskej etnicity v analýze a súvislosti so zdravím. 
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2.2. Etnicita, rasa, rasizmus a zdravie

Etnicita vystupuje ako rozdeľujúca línia medzi marginalizovanými rómskymi komunitami a ostatnými 
obyvateľmi v oblasti zdravia, ako aj v možnosti užívať kvalitné životné prostredie. Najskôr vysvetlí-
me vzťahy medzi etnicitou, rasizmom a marginalizáciou. 

Rómovia a Rómky bývajú na Slovensku pomenovávaní najmä ako etnická skupina. Na Slovensku, 
podobne ako v celej Strednej Európe, prevláda častejšie označovanie iných skupín za etnické ako 
za rasové. Etnicita a rasa sú chápané ako pojmy vytvorené ľuďmi na rozlíšenie rôznych sociálnych 
skupín. Koncept rasy bol po druhej svetovej vojne podrobený kritickému skúmaniu, z ktorého vzišlo 
chápanie, že samotné vnímanie rasy bolo sociálne konštruované.7 Etnicita je novší pojem, pričom 
často dochádza k zamieňaniu s pojmom národnosti. Etnicita označuje skupiny zdieľajúce kultúrne 
rysy, akými sú jazyk, folklór, či história.

Rasizmus býva označovaný ako jeden z determinantov zdravia. Toto tvrdenie vychádza z chápania 
rasy ako organizujúceho prvku spoločnosti. To znamená, že na základe príslušnosti k rase vieme 
predpokladať, v akej miere bude mať jedinec prístup k rôznym privilégiám a rizikám v spoločnosti, 
či životného prostredia. 

Otázkou môže byť, prečo sa rozprávame o  rasizme v  prípade využívania kategórií etnicity, 
či národnosti. Odpoveďou je práve univerzalita procesov vylučovania a zaužívanie pojmu rasizmus 
aj v prípade nadraďovania jednej etnicity alebo národnostnej menšiny nad druhú. 

Bez ohľadu na to, či Rómov a Rómky označujeme ako národnostné, alebo etnické menšiny, dôležité 
je popisovanie mechanizmov vylúčenia, t.j. marginalizácie. Marginalizácia je znižovanie možností 
pre istú sociálnu skupinu mať prístup k zdrojom, právam či možnostiam dostupným pre väčšinu ľudí 
v spoločnosti. Ľudia identifikovaní ako Rómovia, Ukrajinci, či Indovia , tak v niektorých kontextoch 
môžu majú znížené možnosti získať dobré vzdelanie, prácu a dôstojné zaobchádzanie. 

Rómovia, tak ako Slováci netvoria jednu homogénnu skupinu. Sú absolventmi svetových univerzít, 
ale aj manuálnymi pracovníkmi, zastávajú kľúčové pozície vo firmách alebo tiež pomáhajúce profe-
sie. Predmetom záujmu tejto analýzy je však pochopenie, ako je možné, že deti v rámci jedného mes-
ta môže deliť iba jedna cesta, a pritom budú deti na jednej strane cesty čeliť diametrálne odlišným 
podmienkam pre zdravie, než deti na druhej strane. Odpoveďou je príslušnosť k marginalizovanej 
skupine a s tým spojený rasizmus, ktorý u nás presakuje skrze spoločenský diskurz do kultúrnych 
a spoločenských hodnôt.

Základom tohto rozdelenia je narodiť sa do rodiny, ktorá je vnímaná ako rómska. Aj keď človek 
má právo určiť si vlastnú etnicitu, či národnosť, ostatnými môže byť človek pokladaný za príslušníka 
istej etnicity. S ohľadom na potrebu hľadania spôsobov vylučovania sa sústredíme na to, kedy je istej 
časti spoločnosti prisudzovaná etnicita. 

Marginalizácia na základe etnicity však nepôsobí univerzálne na všetkých rovnako. Príslušnosť 
k  rómskej etnicite prežíva iným spôsobom obyvateľka marginalizovaných rómskych komunít 
a rómska príslušníčka strednej triedy s  vysokoškolským vzdelaním. V  prípade pôrodu dieťaťa 
so zdravotným postihnutím sa im tiež otvoria iné možnosti na vyrovnávanie zdravotných a životných 
šancí dieťaťa. Koncept intersekcionality (prelínania) popisuje prepojenosť kategórií marginalizácie, 
vytvárajúcich jedinečnú štruktúru nerovnosti.II Intersekcionalita sociálnych determinantov zdravia 

II Podľa niektorých zdrojov môže ísť aj o väčší rozdiel v rozmedzí 6-10 rokov nižšej strednej dĺžke života pre obyva-
teľov marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku (viď. Sprocha, B., Reprodukcia rómskeho obyvateľstva 
na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja [Reproduction of the Roma population in Slovakia and prognosis 
of its development]. 2014, Bratislava: Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.)
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hovorí o prelínaní sa a vzájomnom posilňovaní kategórií ovplyvňujúcich nerovnosti v zdraví, akými 
sú etnicita, socioekonomické postavenie, či rod.8 Tieto kategórie sa môžu u konkrétnych jednotliv-
cov rôznym spôsobom prepájať a vytvárať tak špecifické bariéry v prístupe k inak široko zdieľaným 
zdrojom v spoločnosti. Pozícia rómskej ženy-seniorky, je tak v spoločnosti iná ako ne-rómskej se-
niorky, podobne ako aj osoba so zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň Rómom bude mať pred 
sebou iné výzvy ako má zdravotne postihnutý ne-Róm. V analýze sa tak zameriavame na špecifiká 
druhov bariér k dobrým podmienkam pre zdravie aké majú príslušníci rôznych znevýhodnených 
skupín marginalizovaných rómskych komunít. 

Pre pochopenie procesov marginalizácie spojených s etnicitou sa nestačí venovať len menšinám. 
Na základe potreby venovať viac pozornosti tým, ktorí majú väčšiu moc v procese marginalizácie, 
vznikli kritické štúdia belosti.9 Tieto kritické štúdie sa zameriavajú na skúmanie konštruovanej nad-
radenosti belochov a na zásadný vplyv konštrukcie bieloby na sociálny status.10 Vytvorenie obrazu 
belochov prinieslo privilégium pre ich nositeľov z hľadiska predurčovania životných trajektórií, kedy 
majú napríklad vyššiu šancu mať lepší zdravotný stav, zároveň však z neho vedia čerpať aj vo svo-
jej každodennosti, napríklad v nižšej miere môžu čeliť diskriminácií pri vstupe do zdravotníckeho 
zariadenia. Z pohľadu kritických štúdií bieloby je na Slovensku zásadným, že Rómovia sú vnímaní 
ako ne-bieli v porovnaní so Slovákmi či Maďarmi. Na Slovensku sa v štúdiách venovaných Rómom, 
marginalizácii, či sociálnemu vylúčeniu nepoužíva koncept bieloby. V slovenskej výskumnej tradí-
cií najbližšie zodpovedá konceptu bieloby využívanie konštrukcie ne-Róma ako nositeľa privilégií 
v miestnom kontexte. V nasledujúcej analýze sa odkazujeme k tejto tradícií miestneho skúmania 
a radi by sme ju prepájali s kritickým štúdiom bieloby. 

2.3. Dopady environmentálnej nespravodlivosti  
na etnické menšiny a ich zdravie 

Kľúčové pre pochopenie nerovností v zdraví medzi Rómami a ne-Rómami na Slovensku sa považuje 
etnická nespravodlivosť. Koncept environmentálnej spravodlivosti, ktorý sa rozšíril v 70. a 80. ro-
kov, nadviazal na pojem environmentálny rasizmus.III Environmentálny rasizmus sa začal skloňovať 
v Spojených štátoch v súvislosti s odhalením vzťahu medzi umiestnením skládok toxického odpadu 
a prítomnosťou chudobných afroamerických komunít v  ich blízkosti. Blízka vzdialenosť takýchto 
skládok má dôsledky nielen v oblasti symbolického vylúčenia, ale tiež v zhoršenom zdravotnom sta-
ve dotknutého obyvateľstva. Pojem environmentálneho rasizmu bol následne rozšírený do pojmu 
environmentálnej (ne)spravodlivosti. Tá dokáže vedľa nespravodlivosti spočívajúcej na etnickej línii 
obsiahnuť aj ďalšie formy nespravodlivosti založené na odlišných štiepiacich líniách, napríklad tried-
nej, či vekovej. 

Téma odpadov bola postupne rozšírená o ďalšie aspekty životného prostredia (akými sú napríklad 
prístup ku kvalitnej vode, ovzdušiu, pôde, potravinám) a vytvorila široký rámec na analýzu toho, 
aké spoločenské skupiny vo zvýšenej miere znášajú riziká spojené s environmentálnymi ohroze-
niami, prípadne sú im odoprené environmentálne benefity, napr. hodnotné prírodné prostredie 
v  ich blízkosti, ktoré majú iné skupiny k dispozícii. Tieto analýzy a na nich založené súdne spo-
ry sa považujú za jedny z kľúčových medzníkov v používaní analytického rámca environmentálnej 
spravodlivosti a usmernenia verejnej a odbornej debaty v danej oblasti. Tento pohľad otvára otázku 
týkajúcu sa potreby nastavovania zodpovedajúcich zdravotných politík, ktoré zaistia, že rôzni ľudia 
sú chránení rovnako pred dopadmi nepriaznivého životného prostredia.11 

Aktuálne definície  environmentálnej nespravodlivosti pokrývajú prípady, kedy sú členovia men-
šinovej skupiny disproporčne viac ohrození znášaním následkov spojených s  horším životným 
prostredím, prípadne tým trpí ich prístup k základným právam a slobodám.12 Skupina odborníkov 
a odborníčok venujúcich sa environmentálnej spravodlivosti v Strednej Európe sformulovala takú-

III V anglickom origináli: „critical whiteness studies“. 
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to definíciu: ‚V prípade existencie environmentálnej nespravodlivosti príslušníci znevýhodnených 
etnických menšín, alebo iné skupiny neúmerne trpia na miestnej, regionálnej, alebo celoštátnej 
úrovni environmentálnymi rizikami, alebo nebezpečenstvami, a/alebo neúmerne trpia porušeniami 
základných ľudských práv v dôsledku okolností životného prostredia, a/alebo zamietnutého prístup 
k environmentálnym investíciám a výhodám, a/alebo prírodným zdrojom a/alebo im je odopieraný 
prístup k informáciám; a/alebo účasť v rozhodovaní; a/alebo prístup k spravodlivosti v záležitostiach 
týkajúcich sa životného prostredia.‘13 Z toho vychádza, že environmentálna spravodlivosť by nastala 
v prípade rovnomerného rozdelenia benefitov a rizík medzi členov spoločnosti. Naopak, environ-
mentálna nespravodlivosť, ku ktorej v mnohých prípadoch dochádza, má za následok riziko ohroze-
nia zdravia členov znevýhodnenej skupiny. 

2.3.1. KlimaticKá zmena aKo jeden z faKtorov  
ovplyvňujúci environmentálnu spravodlivosť

Do budúceho vývoja nerovnosti v zdraví pravdepodobne zasiahne aj klimatická zmena. Klimatická 
zmena znamená vyšší výskyt rizík spojených so životným prostredím. A teda sa dá očakávať viac 
zranení a chorôb spojených s väčším množstvom povodní, nedostatkom kvalitnej vody, či teplejším 
prostredím.14 Ako upozorňujú odborníci, aj napriek tomu, že nie sú k dispozícií detailné epidemio-
logické plány do budúcnosti, je potrebné brať do úvahy spravodlivý prístup k riešeniam znižujúcim 
dôsledky klimatickej zmeny pre zdravie všetkých.15 

Možnosti adaptovať sa na klimatickú zmenu sa líšia podľa krajiny, ale taktiež podľa príslušnosti 
k  rôznych sociálnym skupinám. Ľudia s väčším množstvom zdrojov sú mobilnejší, a vedia sa tak 
ľahšie vyhnúť niektorým z následkov klimatickej zmeny. Vysvetliť to môže analýza štrukturálnych 
determinantov – sociálnych determinantov nerovnosti v zdraví. Je už potom na samotných politi-
kách, aby tieto výzvy reflektovali a nastavovali realistické rámce na zvládnutie zdravotných dopadov 
klimatickej zmeny. Transformácie ekonomík smerom k uhlíkovo neutrálnym, k čomu sa prihlásila 
aj Slovenská republika, by mali byť plánované tak, aby nedopadali na najchudobnejších ľudí, a ich 
zdravie.16 

Na Slovensku sa s  pojmom environmentálna spravodlivosť pracuje najmä v  advokačnom 
a akademickom prostredí, avšak nie je objektom konkrétnych politík. Ústava Slovenskej republiky 
síce zaručuje právo na priaznivé životné prostredie, ktoré sa následne odráža v zákonoch a iných 
normách určujúcich minimálne štandardy, napr. v oblasti kvality ovzdušia, pôdy, či bývania.17 Nie-
ktoré zo sociálnych skupín sú však viac ohrozené nedôsledným dodržiavaním legislatívy, či vo vše-
obecnosti radikálne vyššou mierou distribúcie rizík. 

V prípade Slovenska do ohrozených skupín patria obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. 
Žiť v marginalizovaných rómskych komunitách môže znamenať nachádzať sa v životnom prostre-
dí, kde ľudia musia znášať viac negatívnych vplyvov. Napríklad, marginalizované rómske komuni-
ty sa nachádzajú vo väčšej miere na pozemkoch horšej kvality, sú zväčša sústredené v lokalitách 
s väčším výskytom povodní, je nižšia dostupnosť pitnej vody apod.18 To, že obyvatelia marginalizo-
vaných rómskych komunít sú vo väčšej miere ovplyvňovaní negatívnymi dopadmi životného pros-
tredia, môže následne prehlbovať sociálnu nerovnosť. Napríklad existencia neformálnych príbytkov 
umiestnených na záplavovom území v obci znamená, že tieto príbytky nemôžu byť skolaudované, 
a teda ani poistené. V prípade povodní, ktorým sú nevyhnutne títo obyvatelia a ich majetok vystave-
ní častejšie, tak neexistuje nárok na kompenzáciu. Napriek tomu je možné konštatovať, že sociálna 
podpora, či pomáhajúce profesie na Slovensku zatiaľ environmentálnu spravodlivosť vo svojej čin-
nosti nereflektujú.19
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3. Ciele analýzy a využité metódy

Využívajúc vyššie uvedené perspektívy stanovujeme nasledovné ciele analýzy: 

 D Popísanie sociálnych determinantov zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych ko-
munít na Slovensku v  kontexte prístupu k  benefitom a  rizikám životného prostredia 
vo vybraných lokalitách na Slovensku. 

 D Zhodnotenie vhodnosti využitia rasizmu ako sociálneho determinantu zdravia pre obyvate-
ľov marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. 

 D Zameranie sa na prelínanie znevýhodnenia spojeného s etnicitou s inými znevýhodnením, 
napr. rod alebo zdravotné znevýhodnenie.

Na dosiahnutie týchto cieľov sme sa rozhodli vytipovať vhodné lokality pre prípadové štúdie, v rámci 
ktorých budeme analyzovať sprostredkujúce determinanty zdravia vybraných sociálnych determi-
nantov zdravia. Pri každej z prípadových štúdií budú analyzované prelínajúce sa témy sociálnych 
determinantov zdravia, s dôrazom kladeným na etnicitu a environmentálnu nespravodlivosť.

3.1. Výber lokalít 

Najskôr popíšeme výber cieľovej skupiny a výber lokalít. Definovanou skupinou záujmu výskumu 
sú Rómovia a Rómky žijúci na Slovensku. Špecificky sa zameriame na lokality, ktoré sú v odbor-
nej literatúre označované ako marginalizované rómske komunity.20 Vybrané lokality sú typické pre 
pripísanie rómskej etnicity jej obyvateľom. Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít žijú 
v horších podmienkach a sú často oddelení, t.j. segregovaní od ostatných obyvateľov obce. 

Výber lokalít nemal ambíciu byť reprezentatívny, ale reprezentujúci významné mechanizmy margi-
nalizácie v súvislosti so znášaním neproporčne nevýhodnej situácie z hľadiska sociálnych determi-
nantov zdravia. Definovanou skupinou záujmu výskumu sú Rómovia a Rómky žijúci na Slovensku, 
konkrétne obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. Obyvatelia marginalizovaných róm-
skych komunít žijú v horších podmienkach a sú často oddelení, t.j. segregovaní od ostatných oby-
vateľov obce. Vybrané marginalizované rómske komunity reprezentujú dlhodobo dokumentované 
prípady nerovností v úrovni SDZ. 

Výber možných študovaných lokalít sa uskutočnil na základe existujúcich štúdií a  konzultácií 
s expertami venujúcimi sa rôznym aspektom marginalizácie Rómov a Rómiek na Slovensku (za-
mestnanci venujúci sa výskumu, advokačnej práci, či expert na prácu v teréne). Do konečného vý-
beru lokalít boli zaradené marginalizované rómske komunity v obci Veľká Ida, na sídlisku Luník IX., 
a v obci Rudňany. 

3.2. Použité metódy 

Medzi využité metódy patrí sekundárna analýza dát. Tá spočíva v analýze dostupných údajov a dát 
relevantných pre danú tému. Kľúčovým dátovým súborom je komplexné sociografické mapovanie 
v rámci Atlasu rómskych komunít 2019, ďalej boli využité predbežné údaje zozbierané v rámci Ná-
rodného projektu Zdravé Komunity 2A, konkrétne údaje z prvej časti zberu a údaje odzrkadľujúce 
stav v daných obciach v júli roku 2019 , ako aj ďalšie existujúce špecifické zisťovania.

Zber primárnych dát sa uskutočnil prostredníctvom pološtruktúrovaných rozhovorov. Pri po-
loštruktúrovaných rozhovoroch je vopred pripravený základný zoznam otázok, v priebehu rozho-
voru je však vytvorený priestor na rozvinutie výpovedí.21 Pološtruktúrované rozhovory boli vedené 
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so starostami, pracovníkmi v pomáhajúcich profesiách (asistenti osvety zdravia, sociálne pracovníč-
ky apod.), či ľuďmi žijúcimi v marginalizovaných rómskych komunitách. 

Počas terénnych návštev lokalít sme využívali aj metódu pozorovania. Terénne návštevy 
sa uskutočňovali za účelom spoznania lokálnych podmienok marginalizovaných rómskych komunít. 

4. Štrukturálne determinanty –  
sociálne determinanty nerovností v zdraví 

v marginalizovaných rómskych komunitách

Sociálne determinanty zdravia sú analyzované v rámci troch lokalít Slovenska, v ktorých žijú mar-
ginalizované rómske komunity. Ešte pred tým, ako sa zameriame na popis konkrétnych lokalít, 
predstavíme faktory, ktoré ovplyvňujú marginalizované rómske komunity v oblasti zdravia – štruk-
turálne determinanty alebo sociálne determinanty nerovností v zdraví v marginalizovaných róm-
skych lokalitách. Sociálne determinanty nerovností v zdraví vychádzajú z poznania, že nerovnosť 
v zdraví je určovaná podmienkami života v istom štáte, ale taktiež aj príslušnosťou k istej sociálnej 
skupine žijúcej v štáte. Indikátory zdravia akými sú priemerná váha novorodencov, či úmrtnosť 
sú do veľkej miery určované širším kontextom štátu a príslušnosťou k tej-ktorej skupine v štáte.22 
Mapovanie sociálnych determinantov nerovností v zdraví sa tak skladá z dvoch častí – socioeko-
nomického a  politického kontextu (stať 4.1) a  socioekonomickej pozície (stať 4.2). Sledujúc mo-
del SDZ postupne popisujeme jednotlivé kategórie pri socioekonomickom a politickom kontexte, 
a socioekonomických pozíciách. Zameriavame sa na faktory s významnými dopadmi na prípadové 
štúdie marginalizovaných rómskych komunít. 

4.1. Socioekonomický a politický kontext

Socioekonomický a politický kontext má závažné dôsledky na nerovnosti v zdraví aj napriek tomu, 
že nepatria k tým široko mapovaným v literatúre. V tejto stati sa zameriame na dôležité charak-
teristiky Slovenska ovplyvňujúce nerovnosti v  zdraví medzi obyvateľmi. Z  globálnej perspektívy 
je Slovensko blahobytnou krajinou, slovenské dáta sú porovnávané s  údajmi z  Európskej únie, 
či z OECD. Pri predstavovaní tohto globálneho kontextu ‚priemerného‘ Slovenska, sa však snaží-
me zdôrazňovať okolnosti života ľudí v marginalizovaných rómskych komunitách. Tieto okolnosti 
sa v mnohom odlišujú od štatisticky konštruovaného priemeru ľudí na Slovensku. V stručnosti uvá-
dzame základné oblasti kontextu podľa modelu SDZ: 

Vládnutie (governance)

Vládnutie ako najširšie chápaná charakteristika politického kontextu má vplyv na samotnú definí-
ciu toho, čo politiky majú riešiť, transparentnosť procesov tvorby politík a rozhodovania.� V oblasti 
vládnutia sa zameriame na vybrané aspekty demokratického vládnutia – akú možnosť majú Ró-
movia a Rómky ovplyvňovať vytváranie politík, aký druh jazyka je využívaný na politiky týkajúce 
sa Rómov a Rómok, a nakoniec aká je uplatniteľnosť práva pre Rómov a Rómky. Tieto tri aspekty 
majú poskytnúť základný obraz o Rómoch a Rómkach v súčasnom politickom zriadení. 

Začnime s  témou vplyvu na tvorbu politík. Politická participácia Rómov na Slovensku je nízka. 
Aj napriek tomu, že na Slovensku je z 5,5 milióna obyvateľov je približne 400 tisíc Rómov,23 politic-
ká reprezentácia Rómov a Rómok na národnej, regionálnej, ale i lokálnej úrovni ostáva neproporč-
ne nízka.24 Po posledných voľbách je v samosprávach viac ako 40 rómskych starostov z celkového 
počtu takmer troch tisíc starostov na Slovensku.25 Od vzniku samostatnej republiky sa do lavíc 
parlamentu dostali dvaja rómsky poslanci.26 
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Okrem politickej participácie menšín je ďalším spôsobom ako menšiny môžu mať hlas pri tvorbe 
politík sú inštitúcie. Konkrétne ide o  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a členstvo 
vo Výbore národnostných menšín a etnických skupín. Tieto inštitúcie by mali slúžiť na presadzovanie 
práv a riešenie konkrétnych potrieb menšín. 

S  ohľadom na nízku politickú participáciu Rómov a  Rómok je ešte dôležitejšie sledovať aký ja-
zyk sa volí pri nastavovaní politík zameraných práve na túto menšinu. Politické vyjadrenia sa, 
žiaľ, často schyľujú k  stereotypným až nenávistným vyjadreniam o Rómoch.27 Nenávistné vyjad-
renia politických predstaviteľov voči Rómom v  médiách v  určitej miere zahŕňa mediálna analý-
za.28 Pretrvávajúce stereotypy prameniace z  nedostatočného poznania rómskej kultúry, a  s  tým 
súvisiaci populizmus a  paternalizmus v  argumentoch opatrení zameraných na sociálnu inklúziu, 
boli tiež v  rámci tejto analýzy identifikované. Práve to má vplyv aj na používanie paternalizmu 
a populizmu v navrhovaných politických riešeniach, akými sú represívne opatrenia, zvýšenie do-
hľadu a  disciplinácie, či charitatívno-misionárske aktivity v  marginalizovaných rómskych komu-
nitách.29 Aktuálne sa prijal diskurz Európskej únie, a  tak sa politiky vzťahujú najmä k  integrácii 
a sociálnemu začleňovaniu. Vďaka tomu sa politiky odkláňajú od predstáv založených na predsudkoch 
a stereotypoch a zameriavajú sa na prekonávanie prekážok k využívaniu zdrojov, aké sú prístupné 
pre väčšinu obyvateľov na Slovensku. Typicky sú tak politiky komplexné a zameriavajú sa na oblasti 
vzdelávania, bývania, zamestnanosti, zdravia a bezpečnosti. 

V oblasti vymožiteľnosti práva a  fungovania práva na Slovensku, štúdie dlhodobo upozorňu-
jú na kľúčové nedostatky. Najzásadnejším sa javí byť spletitý právny systém a nízka miera vymá-
hateľnosti práva. Na Slovensku existuje veľká miera právnych a iných regulácií, tie však často nie 
sú dodržiavané a vymáhané. 30 S tým súvisí aj nízka miera podnetov týkajúcich sa nedodržiavania 
základných ľudských práv, najmä v súvislosti s obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít, 
na verejné inštitúcie zaoberajúce sa ochranou práv obyvateľov (napr. na Slovenské národné stre-
disko pre ľudské práva, Kancelária verejného ochrancu práv).31 Zároveň sú známe prípady, ktoré bu-
dia pozornosť či Rómovia a Rómky majú vôbec prístup k spravodlivosti na Slovensku. Medzi najme-
dializovanejšie patrí prípad policajnej razie v Moldave nad Bodvou následkom, ktorej sa poškodení 
obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity stali obvinenými. Obvinenie za krivé svedectvá na-
sledovalo po tom, ako rómski svedkovia boli po psychologickom vyšetrení označení za nositeľov 
‚mentalica romica‘. Tento pseudo-vedecký výraz etnizuje psychologický stav jednotlivcov. Výraz 
sa dá považovať za minimálne stereotypný, či explicitne rasistický. 

Makroekonomické politiky 

Okrem systému vládnutia majú na zdravie zásadný vplyv aj všeobecné ekonomické politiky, ktoré 
majú širší dopad na politiky pracovného trhu a pod.32 V  nasledujúcej časti sa zameriame najmä 
na makroekonomické ukazovatele, cez ktoré sa dajú makroekonomické politiky sledovať. 

Za posledných 20 rokov sa odohráva ekonomická konvergencia Slovenska s ostatnými krajinami 
Európskej únie.33 Slovensko ako krajina EÚ dodržiava príslušné pravidlá spojené s Paktom stability 
a rastu pre koordináciu fiškálnych politík členských krajín, čo prospieva verejným financiám.34 Ve-
rejný dlh SR sa znižuje v pomere k HDP.35 Zároveň jeden z faktorov, čo pozitívne ovplyvnil miestnu 
ekonomiku je aj prijatie Eura a vstup do eurozóny.36 Nezamestnanosť dosahuje 5 %, čo je najnižšia 
miera od rozdelenia Česko-Slovenska.37 

Napriek tomu, že slovenská ekonomika sa zdá byť silná a s pozitívnym výhľadom38, sú tu aj menej 
priaznivé perspektívy. Vzrastajúce dlhové zaťaženie domácnosti na úrovni 40 % HDP môže pred-
stavovať riziko pre ekonomiku.39 Produktivita práce je nižšia ako je európsky priemer.40 Priemerný 
disponibilný príjem na domácnosť je o niečo menší ako priemer OECD. V perspektíve OECD existu-
je na Slovensku pomerne veľká príjmová nerovnosť – 20 % najbohatšej populácie zarába štyri krát 
viac ako najchudobnejších 20 %.41 WHO upozorňuje, že zo zdravotného hľadiska ešte dôležitejšie 
ako priemerné príjmy sú práve príjmové nerovnosti, t. j. čím väčšie sú nerovnosti v spoločnosti, tým 
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sa zväčšuje vzdialenosť medzi spoločenskými vrstvami, čo vyúsťuje do rozdielneho zdravotného 
stavu.42 Veľká príjmová nerovnosť sa prejavuje aj v  zásadne nižšom životnom štandarde obyva-
teľov napríklad v prípade samotnej existencie veľkej časti marginalizovaných rómskych komunít 
v porovnaní s ne-Rómami v ich susedstvách.43 

Rovnako sa Slovensku nedarí prekonávať veľké regionálne rozdiely v sociálnych a ekonomických 
oblastiach.44 Dve tretiny Rómov žijú v regiónoch s podpriemernými mzdami, vysokou úrovňou chu-
doby a nízkym vybavením služieb.45 Tieto regióny majú navyše periférnu polohu s nízkym infraš-
truktúrnym potenciálom. OECD, tak ako aj EÚ s prihliadnutím na makroekonomickú stabilitu od-
porúčajú riešiť neuspokojivú situáciu integrácie Rómov.46 

Sociálne politiky  
(naviazané na pracovný trh, dostupnosť bývania, či pozemky)

Miera chudoby a nastavené sociálne politiky zásadne ovplyvňujú životy obyvateľov v krajine. Vplyv-
né medzinárodné výskumy dokázali vzťah medzi typom sociálneho štátu a  zdravotným stavom 
obyvateľov.47 Protektívne politiky režimov sociálnych štátov dovoľujú vytvárať lepšie zdravotné 
podmienky pre všetkých.48 Sociálne štáty, aké poznáme zo Škandinávie, vykazovali lepšie výsledky, 
aj pri kontrolovanom vplyve HDP.49 

Príklad škandinávskych sociálnych štátov môže byť nasledovaniahodný pre sociálne štáty Slovenska, 
resp. Strednej Európy, aj napriek tomu, že ich sociálne štáty neboli testované. Čo sa týka celkových 
ukazovateľov, tak Slovensko dáva na sociálnu ochranu menší podiel HDP ako je priemer v členských 
štátoch Európskej únie. Za rok 2017 to bolo 15 % v porovnaní s priemerom EÚ na úrovni 19 %.50 

Azda najvýznamnejší nástroj na meranie relatívnej chudoby v  EÚ je miera ohrozenia chudobou 
počítaná pomocou mediánu priemerných disponibilných príjmov. Aktuálna miera rizika chudoby 
podľa je 12 %.51,52 Táto hodnota patrí medzi najnižšie v Európe. Metodika výpočtu však nezaručuje 
dôstojný život, či prístup k štandardnému bývaniu apod. 

Okolo 250 tisíc Rómov na Slovensku žije v marginalizovaných susedstvách.53 Tak ako v niektorých 
ďalších krajinách Európy, veľká časť obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít nemá prí-
stup k  štandardnému bývaniu, pitnej vode, či kanalizácií.54 Takmer tretina Rómov a  Rómiek žije 
v domácnostiach bez pripojenia na zdroj vody v obydlí, v porovnaní s 12% celkovej populácie obyva-
teľov.55 Navyše, tretina Rómov a Rómok žije v obydliach bez WC a sprchy alebo kúpeľne v porovnaní 
s menej ako jedným percentom štátneho priemeru.56 

Jedným z dôležitých faktorov znižujúcich chudobu je možnosť uplatniť sa na trhu práce. Ako bolo 
zmieňované, Slovenská republika vykazuje v súčasnosti nízku mieru nezamestnanosti podobne ako 
tomu je aj v ostatných krajinách Strednej Európy. 

Celkový pozitívny vývoj je však sprevádzaný iba minimálnym zlepšením situácie Rómov nielen 
na trhu práce, ale aj v ďalších indikátoroch spojených so sociálnymi politikami.57 Z pohľadu sociál-
nych determinantov zdravia nie sú dôležité iba indikátory spojené s mierou chudoby a možnosťou 
uplatniť sa na trhu práce, ale napr. aj bytová politika. Podmienky, v akých ľudia bývajú, tvoria jednu 
z  kľúčových sprostredkujúcich determinantov zdravia ovplyvňujúcich ich zdravotný stav. Okrem 
iného môže negatívne vplývať na zdravotný stav aj preľudnenosť bývania. Slovensko pritom v roku 
2016 dosahovalo jednu z najväčších mier preľudnenosti v Európskej únii pre osoby ohrozené chu-
dobou.58 Na Slovensku neexistujú transfery, ani komplexné politiky zvyšujúce dostupnosť bývania. 



16

Verejné politiky 

Nakoľko túto prácu zameriavame na marginalizované rómske komunity, v tejto časti sa budeme ve-
novať vybraným verejným politikám, ktoré súvisia so zdravotným stavom obyvateľstva s ohľadom 
práve na cieľovú skupinu analýzy marginalizovaných rómskych komunít. 

V porovnaní s ostatnými krajinami OECD údaje o  slovenskom zdravotníctve nevyzerajú veľmi 
priaznivo. Systém zdravotnej starostlivosti čelí najmä výzvam spojeným s nízkou efektivitou, ako 
aj nízkou kvalitou v zabezpečení niektorých úkonov starostlivosti.59 Medzinárodné inštitúcie tiež 
upozorňujú na nízku efektivitu v riešení oblasti financovania zdravotníctva a jeho nastavenia spô-
sobom, aby čelilo zvýšeným potrebám do budúcnosti, ako i v oblasti  prístupu Rómov k zdravotnej 
starostlivosti.60 

Okrem toho, že Slovensko prechádza ekonomickou konjunktúrou, v  rámci Európskych štruktu-
rálnych fondov (ďalej len EŠIF) sa alokovalo 163,5 mil. EUR na rozvoj marginalizovaných rómskych 
komunít v programovom období 2014-2020. V programovom období sa realizujú projekty zamerané 
na ‚mäkkú‘ podporu akými je terénna sociálna práca, predškolská príprava, asistenti a asistentky 
v školách, či podpora pri vysporiadaní pozemkov. Okrem toho sa poskytuje podpora pre investície 
do infraštruktúry, medzi ktoré patrí zabezpečenie prístupu k pitnej vode, či k štandardnému býva-
niu. V prípade zdrojov spojených so zlepšovaním infraštruktúry vyplýva pre obce podmienka uplat-
nenia princípu desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.61 EŠIF zdroje sú v  súčasnosti slabo 
čerpané. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska je nízke čerpanie týchto zdrojov spôsobené vyso-
kou mierou administratívy zo strany prijímateľa a pomalým vyhodnocovaním žiadostí o nenávratné 
finančné prostriedky.62 

Dôležité postavenie má projekt Zdravé komunity, ktorý sa explicitne zameriava na sociálne de-
terminanty zdravia. Projekt je rovnako financovaný z EŠIF, avšak jeho fungovanie v lokalitách nie 
je závislé od vôle miestnej politickej reprezentácie. Aktivity projektu spočívajú vo vyškoľovaní čle-
nov marginalizovaných rómskych komunít na vykonávanie zdravotnej mediácie, tj. preklenovanie 
bariér v prístupe k zdravotnej starostlivosti a na osvetu v oblasti zdravia a správania súvisiaceho 
so zdravím.63,64 Projekt pôsobil v roku 2018 v 262 obciach. 65

Kultúra a spoločenské hodnoty 

Opomínanou témou pri analýzach spojených so zdravím je jeho vnímanie v  spoločnosti. Avšak 
sociálne determinanty zdravia Rómov na Slovensku sú ovplyvňované nielen vnímaním dôležitos-
ti zdravia, ale aj vnímaním  Rómov na Slovensku. Vysoká spoločenská hodnota zdravia má vplyv 
na samotný zdravotný stav.66 V nasledujúcej časti sa tak budeme venovať základným informáciám 
spojeným s vnímaním zdravia. S ohľadom na tému analýzy týkajúcu sa SDZ marginalizovaných róm-
skych komunít, sa pozrieme aj na vzťah spoločnosti na Slovensku k Rómom a Rómkam. 

Na Slovensku, tak ako v Európe, ľudia považujú zdravie za kľúčové pri hodnotení osobného šťastia.67 
V medzinárodnom kontexte patria obyvatelia Slovenska medzi najmenej spokojných so systémom 
zdravotníctva.68 Peniaze sú vnímané ako prostriedok k získaniu kvalitných zdravotníckych služieb, 
ktoré by však mal poskytovať štát ako súčasť verejných služieb.69 Napriek deklarácii o všeobecnej 
nespokojnosti s fungovaním zdravotníctva takmer 75 % obyvateľov slovenskému zdravotníctvu dô-
veruje.70 Najviac spokojnými a dôverujúcimi boli ľudia nižšieho sociálne-ekonomického statusu.71 

Kvalitné zdravotnícke služby si na Slovensku môžete užívať v ešte obmedzenejšej miere ak sa na-
rodíte ako Róm, či Rómka. Nevraživá atmosféra, narážky na etnický pôvod, či vyslovene diskrimi-
načné správanie sú zážitky, s ktorými sa v zdravotníckych zariadeniach môžete ako Róm a Rómka 
stretnúť.72 Tieto prejavy v zdravotníckych zariadeniach súvisia s vyššou mierou všeobecného akcep-
tovania predsudkov voči Rómom a Rómkam, tzv. anticiganizmu.73 Prieskum Inštitútu pre verejné 
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otázky medzi mládežou ukázal, že, Rómovia sú vnímaní ako skupina, ktorej je lepšie nedôvero-
vať.74 Pritom v prieskume EU MIDIS-II až 30 % Rómov a Rómiek na Slovensku uviedlo, že sa cítilo 
za posledných 12 mesiacov diskriminovaných v rôznych životných situáciách (v práci, vo vzdelávaní, 
pri bývaní apod.).75

4.2. Socioekonomická pozícia 

V predchádzajúcej stati bol predstavený socioekonomický a politický kontext života marginalizo-
vaných rómskych komunít na Slovensku. Tento kontext ovplyvňuje súbor možných socioekonomic-
kých pozícií v spoločnosti. Podobne ako pri predchádzajúcom popise, sa aj v tejto časti pozrieme 
na socioekonomické pozície ako súčasť sociálnych determinantov nerovností v zdraví margina-
lizovaných rómskych komunít, teda sociálnej skupiny so zásadne inými životnými podmienkami 
v porovnaní s ne-Rómami. 

Okrem etnicity sú podľa modelu WHO brané do úvahy aj ďalšie aspekty štrukturujúce socioeko-
nomickú pozíciu, akými sú sociálna trieda a rod.76 Model SDZ pracuje aj s kategóriami vzdelania, 
zamestnania a príjmu, ktoré ovplyvňujú sociálnu mobilitu. 

Etnicita (rasizmus) 

Etnicita tvorí jeden z východiskových pojmov celej analýzy. V tejto časti je etnicita predstavovaná 
ako kategória určujúca  nerovnosti v zdraví v spoločnosti. Vznik a pretrvávanie marginalizovaných 
rómskych komunít vytvára extrémne zlé podmienky pre viaceré aspekty sociálnych determinantov 
zdravia. 

Existencia marginalizovaných rómskych komunít je spojená so sociálnou a geografickou izoláciou 
vplývajúcou na zdravie obyvateľov. Tieto susedstvá boli historicky vytvorené segregovaním oby-
vateľov na základe etnicity. Marginalizované rómske komunity sa nachádzajú v obci, na kraji obce, 
alebo dokonca mimo obce. Ako ukazujú historické údaje, v čase poddanstva, či fašistického sloven-
ského štátu sa Rómovia a Rómky museli usádzať na vzdialených a nevhodných územiach.77 Takéto 
umiestňovanie osídlení spôsobuje ich väčšie ohrozenie zosuvmi pôdy, záplavami apod. Ako uka-
zujú naše prípadové štúdie, marginalizácia Rómov buď pokračuje, alebo sa prehlbuje. To znamená, 
že nastavované politiky, ani žiadne iné procesy nedovolili väčšej časti Rómov a Rómiek opustiť mar-
ginalizované rómske politiky. 

Marginalizované rómske komunity ako susedstvá, tak ako aj Rómovia ako nositelia etnicity sú na 
Slovensku vo väčšej miere stigmatizovaní. Táto spoločenská stigmatizácia vytvára psychosociál-
ny stres z dlhodobého hľadiska vplývajúci na zdravotný stav.78 Zároveň mnohí Rómovia a Rómky 
na Slovensku majú skúsenosť s diskrimináciou. Marginalizácia a diskriminácia vstupujú do všetkých 
oblastí života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít od dostupnosti vzdelávania, trhu 
práce, bývania, až po dostupnosť a  kvalitu zdravotníckej starostlivosti. Diskriminácia môže byť 
jedným z faktorov, prečo Rómovia a Rómky využívajú zdravotnú starostlivosť omnoho menej ako 
ne-rómska populácia na Slovensku.79 

Fyzická a sociálna marginalizácia zároveň vytvára susedstvá s nízkym prístupom k zdrojom, ktoré 
sú v spoločnosti považované za štandardné. Skutočnosť, že až 80 tisíc obyvateľov marginalizova-
ných rómskych komunít žije v neformálnych obydliach (chatrčiach a neskolaudovaných domoch) 
znamená, že nemôžu mať prístup k štandardnej infraštruktúre, akou je pitná voda v kuchyni, vy-
kurovanie v bytoch, či elektrospotrebiče.80  Podmienky takýchto obydlí však zásadne ovplyvňujú 
zdravotné riziká pre ľudí. 81
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Sociálna trieda 

Sociálne triedy hovoria o prístupe k vlastníctvu, alebo o kontrole nad inými zdrojmi. Triedna prís-
lušnosť je relačná, takže vždy sa vzťahuje k rozloženiu vlastníctva a pridružovanej moci a prestíži 
v rámci spoločnosti. Z tohto hľadiska má trieda presah napríklad k podmienkam v zamestnaní alebo 
k životnému štýlu. Zdravie ľudí, tak môže byť rôznym spôsobom ovplyvnené v závislosti na ich prí-
slušnosti k sociálnej triede. Príslušníci vyšších tried napríklad zväčša pracujú v lepších pracovných 
podmienkach, majú viac prostriedkov a príležitostí starať sa o  svoje zdravie a v prípade záujmu 
o drogy užívajú drogy vyššej kvality. Opačným prípadom môžu byť obyvatelia marginalizovaných 
rómskych komunít, ktorí - ak sa im vôbec podarí uplatniť sa na trhu práce - často obsadzujú nižšie 
pozície alebo sa im podarí získať iba sezónnu či nelegálnu prácu, výsledkom čoho bývajú vystave-
ní pracovnému prostrediu, ktoré má negatívny vplyv na zdravie, ako napríklad prašné prostredie 
na stavbách. Ak prejavujú záujem o drogy, je predpoklad, že pôjde o lacnejšie drogy nižšej kvality.82 

V slovenskom prostredí nie sú výskumy, ktoré by sa zameriavali na triednu analýzu a pritom reflek-
tovali pozíciu marginalizovaných rómskych komunít. Odborníci však dokázali, že triedna klasifiká-
cia, či podobné hierarchické metódy sú v slovenskom prostredí funkčné.83

Časť výskumov tematizuje obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít ako členov ‘rezerv-
nej armády pracujúcich”.84,85 Podľa klasickej marxistickej definície ide o zamestnancov, ktorí patria 
k pracujúcej triede a sú využívaní na nekvalifikované sezónne práce. Typickými pre túto sociálnu trie-
du sú prekarizované (neisté) pracovné úväzky, pričom existujúce programy spojené s potenciálom 
na trhu práce nepočítajú s tým, že by sa Rómovia mohli stať pracovnou silou pre budúci pracovný 
trh ovplyvnený automatizáciou práce apod.86 Nepripravenosť na trendy na pracovnom trhu zni-
žuje možnosť pre Rómov a Rómky vymaniť sa zo zmieňovanej kategórie pracujúcich využívaných 
na nekvalifikované sezónne práce. 

Príslušnosť k pracujúcej triede, resp. k rezervnej armáde pracujúcich, zásadne ovplyvňuje zdravot-
ný stav a to nielen prostredníctvom horších pracovných podmienok. Tak ako je zmieňované niž-
šie v súvislosti so zamestnaním a príjmom, príslušnosť k sociálnej triede pracujúcich sa vyznačuje 
s pracovnými pozíciami prepojenými s nízkymi príjmami, pracovnými benefitmi a nižšou stabilitou 
úväzkov. Tieto faktory negatívne ovplyvňujú celkový pocit pohody a zdravotný stav pracujúcich. 
Nízky socioekonomický status pracujúcich zároveň vplýva na ich celé domácnosti, takže aj deti 
vyrastajúce v takýchto domácnostiach budú ovplyvnené prostredím s nižšími príjmami a sociálnym 
statusom. 

Rod 

Jedným z najkomplexnejších spôsobov na meranie rodovej rovnosti naprieč krajinami je index ro-
dovej rovnosti. Index porovnáva rodovú rovnosť mužov a  žien v  šiestich oblastiach: moci, času, 
znalostí, zdravia, peňazí a práce.87  V rámci tohto indexu kleslo Slovensko v porovnaní s ostatnými 
európskymi krajinami medzi rokmi 2005 a 2015 z 19. pozície až na 26. miesto.88

Pri analýzach znevýhodnenia na európskej úrovni je rod využívaný ako kľúčový faktor na predikovanie 
horšej pozície vo vybranej oblasti. To znamená, že rodová identita vie predurčiť limit pozície, akú prav-
depodobne jednotlivec dosiahne. Dvojnásobok žien má na Slovensku skrátený úväzok v porovnaní 
s mužmi.89 Ženy zároveň trávia menej času vo formálnych pracovných úväzkoch.90 V oblasti trávenia 
času ženy na Slovensku od začatiu merania v roku 2005 zažívajú ešte väčšiu nerovnosť. To znamená, 
že sa vo väčšej miere musia venovať aktivitám spojenými so staraním sa o domácnosti, či o deti ako 
muži a tiež menej času venujú športom, kultúre a podobným voľnočasovým aktivitám ako muži.91 
Čo sa týka zdravia, na základe výsledkov indexu rodovej rovnosti, ženy výrazne menej holdujú faj-
čeniu, či nadmernej konzumácii alkoholu. 
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Napriek množstvu štúdií venujúcich sa Rómom na Slovensku, analýzy týkajúce sa rodovej rovnosti, 
resp. nerovnosti v marginalizovaných rómskych komunitách nie sú doteraz dostatočne spracované., 
Podľa UNDP väčšina analýz a štúdií zmieňuje vo vzťahu k Rómkam zväčša ich nižšiu participáciu 
na trhu práce a potrebu starať sa o viac detí.92

Vzdelanie 

Dôležitosť vzdelania, ako faktoru sociálnych determinantov zdravia, spočíva v možnosti získať zna-
losti a  schopnosti zvyšujúce citlivosť a  porozumenie voči témam spojeným so zdravím. Úroveň 
vzdelania je spojená s úrovňou zdravotnej gramotnosti a ovplyvňuje schopnosť prekonávať bariéry 
v prístupe ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Vzdelanie tiež predstavuje silný determinant budú-
ceho zamestnania a príjmu, o ktorých osobitne pojednávame ďalej. 

V  školskom roku 2017/2018 až polovicu žiakov v  špeciálnych základných školách tvoria deti 
z marginalizovaných rómskych komunít.93 Aktuálne štát vytvára celý systém procesov, kde existujú 
rôzne sily k udržiavaniu vylučovania a segregácie Rómskych študentov aj pomocou špeciálnych škôl. 
94

Takéto nedostatočne odôvodnené zaraďovanie rómskych žiakov do špeciálnych škôl vytvára, prí-
padne prehlbuje segregáciu Rómov vo vzdelávaní. Segregácia má rôzne formy a je prítomná nielen 
v  špeciálnom školstve. Rómski žiaci jej čelia aj na bežných základných školách, v  rámci ktorých 
sú vytvárané špeciálne triedy, ktoré sú zväčša, alebo výlučne navštevované rómskymi žiakmi. Okrem 
toho je praxou aj vyhradenie časti sedenia v triede výlučne pre Rómov.95 Ďalšiu formu segregácie 
predstavujú skoro úplne rómske školy, ktoré sú situované buď v blízkosti marginalizovaných róm-
skych komunít, alebo vznikli odchodom detí ne-Rómov zo školy, ktorú navštevujú aj rómske deti.96 
V týchto segregovaných podmienkach dostávajú Rómovia a Rómky nižšiu kvalitu vzdelávania počas 
povinnej školskej dochádzky. Nastavenie školského systému zároveň spôsobuje časté opakovanie 
ročníka a  nie je neobvyklé, že mladí Rómovia ukončujú povinnú školskú dochádzku v  siedmom 
či ôsmom ročníku základnej školy bez možnosti ďalšieho štúdia. Aj preto po ukončení povinnej 
školskej dochádzky menej Rómov a Rómiek pokračuje v odbornom vzdelávaní. Dokazujú to aj údaje 
FRA, podľa ktorých až 43% mladých Rómov a Rómiek vo veku 16 až 24 rokov nie je zamestnaných, 
ani sa nezúčastňujú na vzdelávaní alebo odbornej príprave, čo je 4-krát viac ako ne-rómska popu-
lácia.97 V prípade pokračovania na stredných školách navštevujú Rómovia a Rómky najmä odborné 
školy, často blízko marginalizovaných rómskych komunít ponúkajúce často vzdelaní horšej kvality.98 

Ak teda hovoríme o  tom, že vzdelanie podmieňuje zdravotnú gramotnosť a schopnosť jednot-
livca prekonávať bariéry v  prístupe ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, je potrebné zmieniť, 
že vzdelanostná úroveň Rómov na Slovensku nedosahuje úroveň vzdelanosti celkovej populácie. 
V súvislosti s tým môžeme predpokladať implikácie vo vzťahu k sociálnemu postaveniu, ekonomic-
kému zabezpečeniu a teda aj zdravotnému stavu.

Zamestnanie 

Ako bolo naznačené už vyššie, zamestnanie do veľkej miery ovplyvňuje podmienky pre zdravie 
a teda i zdravie samotné . Už časť venovaná sociálnym triedam poukazovala na základné rámce za-
mestnania v spojitosti s Rómami a Rómkami na Slovensku. Rómovia čelia väčšej nezamestnanosti 
než celková populácia Slovenska. V roku 2017 bola zamestnanosť obyvateľov marginalizovaných 
rómskych komunít iba na úrovni 21 %. To je zásadne menej v porovnaní s celkovou populáciou ale 
taktiež výrazne menej v porovnaní s obyvateľmi žijúcimi v rovnakých obciach, kde zamestnanosť 
dosahovala v priemere 51 %. 99
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V reakcii na túto situáciu existuje niekoľko nástrojov zameraných na obyvateľov marginalizovaných 
rómskych komunít so snahou znižovať ich mieru nezamestnanosti. Ide napr. o politiku sociálnej 
ekonomiky, aktivačné práce a pod. V  rámci sociálnej ekonomiky je registrovaných 38 sociálnych 
podnikov, nie je však známe koľko ľudí z marginalizovaných rómskych komunít sa takto mohlo reál-
ne zamestnať.100 S ohľadom na celkové čísla však pravdepodobne nepôjde o veľký vplyv. V súvislosti 
s aktivačnými prácami tiež nie je možné hovoriť o zvyšovaní počtu zamestnaných Rómov, ale skôr 
o opatrení, ktoré má za účel prispieť k osvojovaniu si pracovných zručností a návykov u dlhodobo 
nezamestnaných.101

Vstup Slovenska do Európskej únie poskytol priestor pre fyzickú a sociálnu mobilitu Rómov, práve 
aj z marginalizovaných rómskych komunít.102 Na jednej strane obyvatelia marginalizovaných róm-
skych komunít mohli vycestovať do krajín, v ktorých čelia menším predsudkom ako na Slovensku. 
Na druhej strane predstavy o tejto migrácii spôsobovali sekuritizáciu migrácie v hostiteľských kra-
jinách. 103 Prípadná migrácia však najmä priniesla možnosť získania lepšieho zamestnania a zvýšenia 
príjmu. Zlepšenie pozície na trhu práce má priamy vplyv na pracujúceho, ale rovnako aj na členov 
domácnosti, ktorí sú ovplyvnení zdieľanou socioekonomickou pozíciou. 

Príjem 

Socioekonomickú pozíciu do veľkej miery ilustruje výška príjmov. S ohľadom na potrebu mapo-
vať sociálne determinanty zdravia marginalizovaných Rómov sa zameriame na príjmovú chudobu. 
Ako ukazujú európske štúdie, príjmová chudoba vyzerá byť ovplyvnená rezidenčnou segregáciou.104 
Podľa EU-MIDIS II z roku 2016 je na Slovensku jedna z najväčších mier etnicky homogénnych róm-
skych, chudobných susedstiev z Európskych krajín.105 Tento ukazovateľ hovorí o tom, že v prípade, 
že všetci vaši susedia sú Rómovia, tak miera rizika chudoby je na úrovni 98 %. S príjmovou chu-
dobou v marginalizovaných rómskych komunitách teda úzko súvisí aj koncentrovaná, generačne 
reprodukovaná chudoba. 
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5. Prípadové štúdie 

Predchádzajúce kapitoly ilustrovali sociálne determinanty nerovnosti v zdraví na Slovensku. Pou-
kázali sme na zhoršené podmienky Rómov a Rómiek, obzvlášť v prípade obyvateľov marginalizova-
ných rómskych komunít. Zdôraznili sme, že vo viacerých oblastiach sa politikám nedarí vyrovnávať 
kvalitu života a strednú dĺžku života medzi ne-Rómami a Rómami na Slovensku. 

V nasledujúcej časti prejdeme od sociálnych determinantov nerovností v zdraví k sprostredkujúcim 
determinantom zdravia, tj. tým čím sú telá ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách 
vystavované. Na štúdium sprostredkujúcich determinantov zdravia sme si vybrali tri prípady mar-
ginalizovaných rómskych komunít na Slovensku, kde existuje významný externý vplyv na zdravie 
obyvateľov v podobe znečistenia životného prostredia. Medzi zdroje znečistenia životného prostre-
dia patrí priemysel vo Veľkej Ide, skládka odpadu pri sídlisku Luníku IX. a následky ťažby neobnovi-
teľných zdrojov v Rudňanoch. Pri každej obci sú stručne predstavené jej základné charakteristiky, 
medzi ktoré sa radí poloha obce, dostupnosť služieb, nezamestnanosť v obci, počet marginalizova-
ných rómskych komunít a reflexie relevantných tém v strategických dokumentoch obce. Pri kaž-
dom prípade sa venujeme jednému aspektu, ktorý zásadne ovplyvňuje marginalizáciu dopadajú-
cu na zdravotný stav obyvateľov. V prípade priemyslu ide o popísanie zhoršenej kvality ovzdušia, 
vnímania zdrojov tohto zhoršenia a toho, akú rolu pritom hrá etnicita. Prípad zameriavajúci sa na 
blízkosť skládky a Luníka IX., rozoberá marginalizáciu celého sídliska a trend blízkosti skládok pri 
sídlach s väčším zastúpením etnických menšín. Prípad Rudnian predstavuje príklad transformácie 
obce spojenej s ťažbou neobnoviteľných zdrojov a dopadmi týchto procesov na marginalizované 
rómske komunity. Po týchto jednotlivých kľúčových líniách, ktoré vplývajú na ďalšiu marginalizáciu, 
sú predstavené sprostredkujúce determinanty zdravia. Medzi jednotlivé aspekty sprostredkujúce 
determinanty zdravia patria materiálne podmienky, so zdravím súvisiace správanie, psychosociálne 
a biologické faktory ako aj lokálny zdravotný systém.
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Veľká Ida (maď. Nagyida) je obec na Slovensku  
v okrese Košice-okolie.
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(1) Veľká Ida Letná 
(2) Veľká Ida (US Steel s. r. o.) 
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5.1.  US Steel  
a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

‚Ten vzduch dýchame všetci rovnaký. Aj bieli aj Rómovia.‘
  

Obyvateľka Veľkej Idy

Jedným z určujúcich charakteristík pre zdravotný stav obyvateľov sú sprostredkujúce determinanty 
zdravia sociálnych determinantov zdravia osobité pre každú lokalitu, teda akým externým vplyvom 
sú ľudia vystavovaní. Špecifickým je to, v akom prostredí ľudia s príslušnosťou k istej etnicite žijú, 
aké sú ich materiálne podmienky, aký zdravotnú starostlivosť majú k dispozícii a pod. V nasledujúcej 
časti je predstavená situácia týkajúca sa závodu US Steel Košice a jeho spoločenských, environmen-
tálnych a zdravotných dopadov na okolité obyvateľstvo, s osobitým ohľadom na marginalizované 
rómske komunity. Máme pritom na mysli predovšetkým dopady spojené so znečistením ovzdušia.

5.1.1. záKladná charaKteristiKa obce 

Obec Veľká Ida má 3 760 obyvateľov a nachádza sa asi pol hodiny verejnou aj automobilovou dopra-
vou od druhého najväčšieho mesta na Slovensku – Košice.106 Obec je národnostne pestrá. Obyvate-
lia sa hlásia k slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti. Obec sa nachádza západne od Košíc a je 
známa kvôli svojmu susedstvu s oceliarskym závodom US Steel a s tým spojenou environmentálnou 
záťažou. 

Podľa Atlasu rómskych komunít žije v obci 57 % Rómov a Rómok, ktorí žijú v marginalizovaných 
rómskych komunitách Nové osada a Stará osada.107 Stará osada je pri ceste smerom do Košíc. Nová 
osada vznikla v posledných rokoch umiestnením karavanov v izolovanej časti obce. 

V obci je pomerne dobrá občianska vybavenosť. Vo Veľkej Ide sa nachádzajú obchody, pošta, ma-
terská aj základná škola. Veľká Ida je vzdialená 6 km od najbližšej mestskej časti Košíc Šaci, kde 
sa nachádzajú ďalšie služby. Košice sú hromadnou dopravou pomerne dostupné. Spojenie s Košicami 
je zabezpečované vlakom, aj autobusom, iba časť autobusov však zachádza do stredu obce. 

V obci je pomerne nízka nezamestnanosť, nezamestnaných je 148 osôb, z čoho 83 žien.108 Zamest-
nanosť v  obci je ovplyvnená blízkosťou veľkého zamestnávateľa US Steel, priemyselným krajom 
na okraji obce a blízkosťou jedného z ekonomických centier na Slovensku - Košíc. 

Strategické dokumenty obce zmieňujú Rómov a Rómky v súvislosti so zdevastovaným životným 
prostredím v okolí marginalizovaných rómskych komunít, ako bariéru pre rozvoj cestovného ruchu, 
ale tiež ako kultúrne obohatenie (tradičné remeslá apod.). 109 Obec vníma ako potrebu vytvárania 
opatrení na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych ko-
munít. 

5.1.2. Globálne je loKálne 

Situácia v  súvislosti s US Steel Košice ilustruje aktuálnu situáciu v oceliarskom priemysle, ktorý 
je predmetom narastajúcej svetovej obchodnej súťaže, pričom je zároveň vystavený požiadavkám 
na znižovanie svojich ‚špinavých dopadov‘. Globálne ekonomické súperenie amerického oceliarske-
ho gigantu US Steel, ktorého je US Steel Košice súčasťou, má určité dopady aj na okolie závodu 
na Slovensku. 
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Najprv však v krátkosti predstavme spoločnosť US Steel Košice. US Steel Košice sa spolu s jej dcér-
skymi spoločnosťami zaoberá výrobou rôznych druhov oceľových výrobkov.110 Významnosť pod-
niku demonštruje ročná výrobná kapacita na výrobu ocele dosahujúca 4,5 mil. tony ocele.111 Táto 
kapacita znamená, že ide o jeden z najväčších oceliarsky závodov v Strednej Európe.112 Významnosť 
nie je daná iba kapacitou produkcie, ale aj produkciou finančných ziskov. US Steel Košice za rok 2018 
vykázala čistý zisk 127 mil. EUR.113 Jeho materinská spoločnosť, U.S. Steel sídliaca v USA, si na svoje 
konto pripísala čistý zisk viac ako miliardu amerických dolárov.114,115 

V poslednej dobe ovplyvňuje produkciu ocele v Európe a s tým súvisiace zisky obchodná vojna me-
dzi USA a Čínou.116 Dlhodobejším ohrozením sú však podľa vyjadrenia US Steel požiadavky spojené 
s ochranou životného prostredia. Predstavitelia firmy upozorňujú na to, že vo svetovej súťaži nemu-
sia všetci aktéri čeliť rovnakým nárokom na ochranu životného prostredia.117 Firmy z Číny, Ruska, 
či Ukrajiny, tak nemusia dodržiavať záväzky týkajúce sa emisií , čo znižuje ich ekonomické náklady. 
Samotný závod v Košiciach deklaruje, že od roku 2010 investoval do ekologických projektov 665 
mil. USD.118 Otázkou je, či sa so znižovaním počíta v súvislosti s uplatňovaním environmentálnych 
požiadaviek, alebo utlmovaním činnosti, prípadne sa berú v úvahu obe z možností. 

US Steel Košice ohlásili prepustenie pätiny zamestnancov do roku 2021.119 Dôvodom prepúšťania 
je nepriaznivá situácia v oceliarskom priemysle. Závod v Košiciach je jediným sídlom spoločnosti 
na území mimo USA.120 Košice ostávajú tiež jediným sídlom, kde sa plánuje prepúšťanie.121 Košické 
odbory reagovali na tento stav zorganizovaním petície, v  ktorej žiadajú vytvorenie adekvátnych 
podmienok pre oceliarsky priemysel v oblasti záťaže environmentálnych opatrení a nerovných pod-
mienok súťaže v Európe.122 Petícia s takmer 9 000 podpismi zamestnancov a zamestnankýň bola 
odovzdaná premiérovi.123 

Fabrika v Košiciach nie je známa iba ako dôležitý zamestnávateľ, ale tiež negatívnymi environmen-
tálnymi dopadmi. Veľká Ida, obec v susedstve  U.S. Steel Košice, je podľa informácií zo siete globál-
neho komunitného monitorovania kvality vzduchu AirVisual obcou s najhoršou kvalitou ovzdušia 
na Slovensku.124 V  jednej z mnohých situácií, kedy bola nameraná horšia smogová záťaž regióne, 
boli o vyjadrenie žiadaní aj predstavitelia US Steel Košice. Tí sa vyjadrili, že za zlé čísla vo Veľkej Ide 
môže nevhodné umiestnenie meracích zariadení kvality ovzdušia, t. j. umiestnenie v ‚bezprostred-
nej blízkosti osady.‘125 Predstavitelia košickej pobočky koncernu tak poukazujú na rolu obyvateľov 
z marginalizovaných rómskych komunít, využívajúcich tuhé palivá pri kúrení, v zhoršovaní kvality 
ovzdušia. Je treba podotknúť, že spaľovanie tuhých palív môže tvoriť zásadnú zložku v zhoršovaní 
kvality ovzdušia. V  konkrétnych prípadoch však býva otázne nakoľko je tento faktor významný 
v porovnaní s priemyselnou činnosťou.IV V prípade Veľkej Idy však SHMÚ uvádza zníženú kvalitu 
ovzdušia najmä v dôsledku oceliarskeho priemyslu a v menšej miere ako dôsledok vykurovania 
domácností. 126 

Využívanie tuhých palív súvisí so socioekonomickou situáciou obyvateľov danej marginalizovanej 
rómskej komunity. Spaľovanie tuhých palív je jedinou možnosťou s ohľadom na nedostatok finanč-
ných zdrojov a podmienok bývania, v akých sa obyvatelia osady nachádzajú. Do podmienok bývania 
patrí aj to, že veľká časť budov nie sú (a nemôžu byť) skolaudované a tak sa domácnosti nemô-
žu napojiť na siete. V  atmosfére anticiganizmu sa poukázanie US Steelu Košice na vplyv ‚osady‘ 
na znečistenie ovzdušia preklopilo do reakcií miestnych novín: ‚Rómovia, alebo US Steel?‘127 Vinník 

IV Určovanie zdrojov znečistenia ovzdušia (priemysel, vykurovanie v domácnosti, doprava, poľnohospodárstvo, trans-
port znečistenia zo vzdialenejších oblastí) sa vykonáva pomocou matematických modelov a štatistických výpočtov, 
ktoré možno podporiť špecializovanými meraniami. Modelov a štatistických metód existuje viacero, často sa jedná 
o rutinne používané prístupy, z ktorých niektoré bývajú zakotvené aj v národnej legislatíve. Keďže však ide o modely, 
sú výsledky výpočtov zaťažené neistotami. Limity a neistoty jednotlivých modelov plynú, jednak z ich konštrukcie, 
ktorá je vždy väčším či menším zjednodušením reálneho stavu, tak z neistôt dát vstupujúcich do výpočtov. Záleží 
tiež na tom, aké faktory a vplyvy sa výskumník rozhodne vo výpočte zohľadniť a akým spôsobom bude výsledky 
interpretovať. Môže sa tak stať, že totožná imisná situácia je rôznymi modelmi a výskumníkmi z hľadiska zdrojov 
znečistenia interpretovaná odlišne.
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zlej kvality ovzdušia tak okrem medzinárodnej korporácie získava podobu etnickej menšiny. Dopa-
dy oceliarskeho priemyslu sa nepodpisujú iba na životnom prostredí, ale aj na zdraví obyvateľov.V 
Dopady nemusia byť však iba negatívne. V minulosti US Steel realizoval projekt zamestnávania za-
meraný na marginalizovaných Rómov a Rómky najmä z Veľkej Idy s preukázaným pozitívnym dopa-
dom na zdravie a blahobyt.128, VI V ďalšej časti sa však budeme zameriavať na tému kvality ovzdušia, 
konkrétne jej merania. Popis spôsobov merania ukazuje na možnosti určovania zdrojov znečistenia, 
zatiaľ čo výsledky merania nás upriamia na dopady znečistenia na zdravotný stav obyvateľov. 

5.1.3. meranie Kvality ovzdušia 

Štát za posledných takmer 30 rokov vybudoval sieť meracích staníc tvoriacu Národnú monitoro-
vaciu sieť kvality ovzdušia (NMSKO). NMSKO kontinuálne meria časť údajov pomocou automa-
tických prístrojov. Okrem toho NMSKO prevádza aj manuálne merania s cieľom odobrať vzorky 
na chemickú analýzu. Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej SHMÚ) je odborným garantom 
procedúr a analýz.129 

Prítomnosť znečisťujúcich látok je v obci meraná dvomi automatickými meracími stanicami kvality 
ovzdušia. Jedna z nich je vlastnená SHMÚ a nachádza sa na ulici Letná. Druhú z nich vlastní závod 
US Steel, i  keď SHMÚ je zodpovedným za meranie. Táto stanica sa nachádza na pomedzí obce 
a závodu, v blízkosti jednej z marginalizovaných komunít.130 Inštalovanie druhej zo spomenutých 
staníc je spojené s plnením opatrení pre veľkých znečisťovateľov ovzdušia. 

V ročných správach SHMÚ o kvalite ovzdušia sa uvádzajú aj výsledky z meracej stanice US Steel.131 
Práve tá bola jedinou z meracích staníc pri veľkých znečisťovateľoch, ktorá v roku 2018 prekročila li-
mitnú hodnotu PM10.132 US Steel plánuje meniť umiestnenie meracej stanice.133 Verejné zdravie však 
ostáva ohrozené bez ohľadu na to, či sa meracia stanica nachádza ďalej, alebo bližšie k niektorému 
zo zdrojov znečistenia. Samotný fakt, či je zdrojom znečistenia spaľovanie tuhými palivami, alebo 
priemyselné znečisťovanie sa zisťuje modelovaním. Pritom je na expertnom zvážení, aký druh mo-
delu sa uprednostní. Každopádne, pri modelovaní zdrojov znečistenia, US Steel patrí vo viacerých 
meraných aspektoch k najväčšiemu jedinečnému zdroju zhoršovania kvality ovzdušia.134 

5.1.4. znížená Kvalita ovzdušia a jej dopady 

V predchádzajúcej časti boli predstavené spôsoby merania, v tejto časti sa zameriame na to, čo z týchto 
meraní vyplýva. Problém kvality ovzdušia je vo Veľkej Ide vypuklý, dokonca prispieva k negatívnemu 
vnímaniu Slovenska v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni. Slovensko je posudzované Európskou 
úniou kvôli neplneniu si povinností spojených s uplatňovaním smernice o kvalite ovzdušia. Nepl-
nenie si tohto záväzku môže vyústiť do súdneho sporu. Súdny spor sa konkrétne týka dodržiavania 
limitov spojených s jemnými prachovými časticami. Prachové častice majú rôzne veľkosti, pričom 
Slovensku sa nedarí eliminovať tie, ktoré sú označované ako PM10, t. j. tie s veľkosťou do 10 mikro-
metrov.135 Častice PM10 sa voľne pohybujú v atmosfére a môžu prenikať do dolných ciest dýchacích. 

V Vplyv oceliarskeho priemyslu na zdravie ľudí v blízkych sídlach prostredníctvom emisií znečisťujúcich látok 
do ovzdušia je predmetom mnohých vedeckých štúdií. Tie hovoria napr. o možnom vplyve na kardiovaskulárny 
systém (Liu, L., Kauri, L. M., Mahmud, M. et al. (2013). „Exposure to air pollution near a steel plant and effects 
on cardiovascular physiology: A randomized crossover study.“ International Journal of Hygiene and Environmental 
Health, 217 (2-3), 279-286.), úmrtnosti u starších osôb (Leogrande, S., Alessandrini, E. R., Stafoggia, M. (2019) et al.. 
„Industrial air pollution and mortality in the Taranto area, Southern Italy: A difference-in-differences approach.“ 
Environment International, 132.) , či o súvislosti s rakovinou pľúc (Kumar, S.S:, Muthuselvam, P., Pugalenthi, V. (2018). 
„Toxicoproteomic analysis of human lung epithelial cells exposed to steel industry ambient particulate matter (PM) 
reveals possible mechanism of PM related carcinogenesis.“ Environmental Pollution, (239, 483-492).

VI Viac o programe a jeho vplyve na zdravie: Bosáková, L. (2018). A bottom up approach to emplyoment: 
An example of good practise. Košice: EQUILIBRIA. Dostupné na: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0009/374328/20180613-bottom-up-broz-6-h0835.pdf?ua=1

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/374328/20180613-bottom-up-broz-6-h0835.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/374328/20180613-bottom-up-broz-6-h0835.pdf?ua=1
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(Pre viac informácií o časticiach viď tab. č. 1.: Prehľad hodnôt vybraných látok dosahujúcich nadli-
mitné hodnoty na meracej stanici Veľká Ida, Letná.) 

Štát monitoruje oblasti so zhoršenou kvalitou ovzdušia vyžadujúce si osobitú ochranu, medzi ktoré 
patrí aj Veľká Ida.136 Vo Veľkej Ide bolo v roku 2018 nameraných až 63 dní s nadlimitnými dennými 
imisnými koncentráciami PM10.137 Pritom za zdraviu nebezpečné sa pokladá prekročenie povole-
ných maximálnych denných koncentrácii PM10 počas viac ako 35 kalendárnych dní v roku.138 

Nebezpečnejšie ako častice PM10 sú pre ľudí menšie častice PM2.5. Obec Veľká Ida bola v rámci 
siete AirVisual v  roku 2018 obcou s najvyššou zaznamenanou koncentráciou polietavého prachu 
o veľkosti PM2.5 na Slovensku, čo sa premieta do jej umiestnenia na 38. mieste v európskom a 531. 
priečke v celosvetovom meradle.139 

Vo Veľkej Ide sú okrem zmieňovaných vysokých koncentrácií PM10, PM2,5 prekračované limity kar-
cinogénneho benzo(a)pyrénu. Prekračovanie týchto limitov je spôsobené najmä priemyselnou čin-
nosťou.140 Ročný imisný limit benzo(a)pyrénu je daný na 1ng/m3. Za rok 2018 bola nameraná koncen-
trácia až na úrovni necelého 6-násobku povolených limitov. (Viď. Tab. 1: Prehľad hodnôt vybraných 
látok dosahujúcich nadlimitné hodnoty na meracej stanici Veľká Ida, Letná,)

Názov látky 2014 2015 2016 2017 2018 

Benzo(a)
pyrén 

Povolený 
imisný limit: 
1 ng/m3

4,1 6,2 3,8 4,3 5,8

PM10 

Maximál-
ny počet 
prekročení 
hodnôt 35 

97 71 38 62 63

Tab. 1: Prehľad hodnôt vybraných látok dosahujúcich nadlimitné hodnoty na meracej stanici Veľká Ida, Letná141,VII

V tabuľke nižšie predstavujeme prehľad spomínaných látok spolu s ich účinkami na ľudské zdravie.

Názov látky Popis látky Účinky 

Polietavý prach (PM)

Tuhé a kvapalné častice uvoľnené 
v ovzduší. Uvoľňujú sa pri 
požiaroch, či spaľovaní fosílnych 
palív (doprava, priemysel apod.), 
dreva (kúrenie), či všeobecne 
rastlinných materiálov a ďalších 
procesov, akými je napríklad oter 
pneumatík. Obsahujú benzopy-
rén, aj čierny uhlík, rozdeľujú sa 
podľa veľkosti (PM10 – hrubé 
častice, až PM2,5 – jemné 
častice, či PM0,1 – veľmi jemné 
častice). 

Pri krátkodobej expozícií 
spôsobuje podráždenie 
dýchacích ciest. Dlhodobejšie 
expozícia vedie k chronickým 
chorobám dýchacích ciest, či 
rakovine. Čím sú častice menšie 
tým sú nebezpečnejšie, keďže 
sa môžu dostávať až do krvného 
riečiska. 

VII V červených číslach sú uvedené limitné prekročenia hodnôt.
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Benzo(a)pyrén (BaP)

Aromatická látka bez 
komerčného využitia. Vzniká ako 
vedľajší produkt v priemyslových 
procesoch, ale tiež pri nedokon-
alom spaľovaní rôznych palív 
a materiálov (doprava, kúrení, 
spaľovaní odpadu atď.). 

Nebezpečný je pri vdýchnutí, 
ale aj pri styku s pokožkou. Je 
vysoko karcinogénny, môže 
ohrozovať zdravý vývoj plodu, 
ako genetický materiál. Spôsobu-
je kožné podráždenie. 

Tab. č. 2.: Prehľad látok, pri ktorých bola prekročená imisné limity spolu s ich popisom a účinkom. 142,143 

Prachové častice PM10 boli spolu s karcinogénnym benzo(a)pyrénom dôvodom zaradenia celej ob-
lasti okolo Veľkej Idy medzi oblasti s riadenou kvalitou ovzdušia.144 To znamená, že kvalita ovzdušia 
je dlhodobejšie nedostatočná a uplatňujú sa špeciálne režimy na to, aby sa zlepšila.

Aj napriek týmto negatívnym správam o kvalite ovzdušia sa situácia v oblasti zlepšuje. US Steel 
významne znížilo emisie v roku 2006 rekonštrukciou odlučovacích zariadení, čím došlo k zníženiu 
emisií tuhých látok.145 V porovnaním s rokom 2001 sa tiež závod chystá do roku 2021 znížiť množ-
stvo tuhých znečisťujúcich látok o 93 %.146 

US Steel vypláca za produkované znečistenie peniaze do environmentálneho fondu.147 Miestni 
predstavitelia vidia ako problematické, že kompenzácia nesmeruje priamo do rozpočtov postihnu-
tých obcí. V prípade Veľkej Idy však firma poskytuje obci príspevok.148 Obec má nárok na čerpanie 
peňazí z environmentálneho fondu, v čase konania rozhovoru obec žiadala o grant na financovanie 
stromovej aleje.149 Stromová aleja však nemusí vôbec prispieť k riešeniu situácie. Zásadné je zníženie 
vypúšťaných emisií. K zníženiu môže prispieť predovšetkým priemysel, ale čiastočne tiež zlepšenie 
socioekonomických podmienok ľudí. 

5.1.5. sprostredKujúce determinanty zdravia

Ako bolo ukázané vyššie, kvalita ovzdušia je pálčivý problém vo Veľkej Ide aj na Slovensku. Dopady 
zhoršenej kvality ovzdušia však nie sú rovnaké pre všetkých. V snahe pochopiť  nerovnosti v zdraví 
sa zameriame na sprostredkujúce determinanty zdravia marginalizovaných rómskych komunít 
vo Veľkej Ide. 

5.1.6. materiálne podmienKy

Materiálne podmienky majú zásadný vplyv na zdravotný stav obyvateľov marginalizovaných róm-
skych komunít, obzvlášť ak berieme do úvahy environmentálne faktory.150 Najskôr popíšeme 
umiestnenie a  základnú charakteristiku marginalizovaných rómskych komunít v  obci. Následne 
analyzujeme materiálne podmienky v  jednotlivých marginalizovaných rómskych komunitách vy-
tvárajúce sprostredkujúce determinanty zdravia.

V obci sa nachádzajú dve marginalizované rómske komunity. Jedna je umiestnená za tzv. segre-
gačným múrom pri vstupe do obce z Košíc pri Hlavnej ulici. Táto Stará osada bola doplnená vzni-
kom Novej osady v časti obce ďalej od ostatného osídlenia obce, približne 1 000 m od obecné-
ho úradu. V  Starej osade sú bytové domy v  súkromnom vlastníctve. Podľa slov komunikačného 
partnera sú tam na domy naviazané chatrče a tzv. nevysporiadané stavby. Nová osada je tvorená 
15 karavanmi.151 Časť rómskych domácností, ktoré bývali v  rodinných domoch v  centre, sa mala 
presťahovať do Novej osady. Táto možnosť im bola ponúknutá ako východisko na riešenie situácie 
spojenej s vysporiadaním vlastníctva domov.152 Podľa niektorých vyjadrení išlo o cielený zámer vy-
sťahovania.153 Posun zo štandardného bývania priniesol zhoršenie kvality bývania, a teda významnej 
časti materiálnych podmienok. Okrem toho ide o zvýšenie marginalizácie, resp. segregácie, keďže 
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Nová osada je umiestnená ďalej od ostatných sídel. Zvyšovanie fyzickej a sociálnej marginalizácie 
má zároveň vplyv na spoločenskú kohéziu v komunitách a zdravotný stav. 154

Medzi zásadné vplyvy na zdravie obyvateľov patrí vlhko, či chlad v  obydlí. Slovensko patrí me-
dzi krajiny, kde chudobní obyvatelia vynakladajú najväčší podiel výdajov na energie.155 Obyvateľov 
Slovenska tak trápi energetická chudoba, čo znamená, že chudobní ľudia majú problém si dovoliť 
využívať energie. Je pravdepodobné, že tento fenomén sa dotýka nízkopríjmových domácností Veľ-
kej Idy spoliehajúcich sa na kúrenie plynom a elektrinou a spôsobuje horšie tepelné podmienky 
v bytoch.156 Zároveň v marginalizovaných rómskych komunitách je tento problém ešte markant-
nejší, keďže okrem nedostatočných prostriedkov, nemajú obyvatelia prístup k štandardnému bý-
vaniu. V sídlach tak nie sú štandardné vykurovacie systémy, kúri sa tuhými palivami a dochádza 
k spaľovaniu nevhodných materiálov.157 Kúrenie tuhými palivami má vplyv na zhoršenú kvalitu 
ovzdušia, ale tiež vytvára priestor na úrazy a zranenia spojené s otvoreným ohňom. Komunikační 
partneri hovorili o zvýšenom výskyte respiračných ochorení, akými sú zápal priedušiek či astma. 
Podľa ich vyjadrení majú zlé podmienky horší vplyv najmä na deti, čo sa prejavuje vyššou mierou 
ich chorobnosti.158 

Vlastnosti domov, čo sa týka možnosti tepelnej izolácie sú rovnako dôležité. Štúdie mapujúce nízke 
teploty v obydliach a  izolácie poukazujú na pozitívny vzťah medzi zlepšením zdravotného stavu 
v prípade lepšej izolácie domu.159 Karavany, tvoriace obydlie v Novej osade, majú všeobecne horšie 
tepelno-izolačné vlastnosti spôsobujúce nižšiu teplotu v zime a vyššiu v lete.160

Ďalším dôležitým faktorom materiálnych podmienok je prístup k pitnej vode a kanalizácií. Prístup 
k funkčným toaletám, tečúcej pitnej vode v obydlí, alebo prístup nielen k studenej, ale aj k teplej 
vode vytvára priestor na zníženie rizika infekcií.161 Obyvatelia Starej a Novej osady majú k dispozícií 
obecný vodovod so studenou vodou.162 V pláne je zavedenie vody na čipovú kartu, čo by malo pri-
niesť zvýšenú mieru splácania úhrad.163 Tento krok však môže priniesť faktické zníženie prístup-
nosti vody a zhoršenie zdravotných podmienok. Podľa vyjadrení komunikačných partnerov z obce 
bol zvýšený výskyt kožných a črevných ochorení, najmä u detí, práve v dôsledku zníženého prístupu 
ku kvalitnej vode.164 

Preľudnenosť v obydliach je jedným z faktorov zhoršeného zdravotného stavu obyvateľov.165 Obyd-
lia vo Veľkej Ide sú jedny z  najviac preľudnených v rámci marginalizovaných rómskych komunít 
na Slovensku.166 Podľa Atlasu rómskych komunít sa v Starej osade nachádzalo 121 obydlí, pričom 
na jedno obydlie pripadalo 12 obyvateľov.167 V Novej osade sa nachádzalo 82 obydlí, čo činilo takmer 
8 osôb na obydlie.168 

5.1.7. so zdravím súvisiace správanie, bioloGicKé a psychosociálne faKtory

Psychosociálne faktory v podmienkach marginalizovaných rómskych komunít prispievajú k  zhor-
šenému zdraviu a teda k nerovnostiam v zdraví najmä skrze existenciu množstva dlhodobých stre-
sorov, ktoré kumulatívne pôsobia na ľudský organizmus ako toxický stres. Toxický stres preťažuje 
schopnosť tela udržiavať vnútornú rovnováhu, negatívne pôsobí na telesné systémy a ovplyvňuje 
fyzické i duševné zdravie.169 S ohľadom na zložitosť sledovania psychosociálnych faktorov a slabú 
výskumnícku tradíciu na Slovensku v sledovaní väzby medzi zdravotným stavom a psychosociálnymi 
podmienkami, sa zameriame na niektoré zo špecifík života marginalizovaných rómskych komunít 
a ich potenciálne významný vplyv na zdravie. 

Ako jeden z  významných zdrojov psychosociálneho stresu je hodnotené prežívanie marginalizá-
cie.170 Sociálne vylúčenie je v obci viditeľné v samostatnej existencii marginalizovaných rómskych 
komunít. Miesta marginalizovaných rómskych komunít sú vnímané ako etnizované miesta chudo-
by.171 Toto symbolické vylúčenie je zdôraznené fyzickými bariérami. K Novej osade sa dá dostať cez 
nespevnenú cestu a nachádza sa ďalej od ostatných sídel, čím je ‚zneviditeľňovaná‘. Stará osada je od 
ostatnej časti obce oddelená segregačným múrom. Múr bol podľa mediálnych vyjadrení vtedajšie-
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ho vedenia obce postavený kvôli ‚zvýšeniu bezpečnosti rómskych detí‘.172 US Steel vtedy rokovalo 
s obcou o predĺžení múru a postavení futbalového ihriska za ním. 173 Predlžovanie múru, tak ako 
budovanie infraštruktúry za múrom by znamenalo prehlbovanie segregácie. Predchádzajúci dlho-
ročný starosta obce bol známy praktikami, ktoré zvyšovali mieru marginalizácie Rómov a Rómok 
v obci. V minulosti boli v médiách zaznamenané podujatia, ktoré vyzerali organizované segregovane 
pre Rómov a pre ‚bielych‘.

Ako jeden z kľúčových faktorov vytvárajúcich stres sa označuje aj finančná neistota existujúca naj-
mä u obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Podľa vyjadrení z obce sa darí dosahovať 
relatívne vysokú stabilitu v zamestnanosti vďaka blízkosti veľkých zamestnávateľov a aktívnej po-
litike zamestnanosti.174 Rozpočty domácností sú však do veľkej miery zaťažené dlhmi, najmä exe-
kúciami z tovarov na splátky. Exekúcie majú vplyv aj na príjmy, z ktorých sú peniaze na zaplatenie 
exekúcie automaticky zrážané. Na základe toho príjmu klesnú na minimum.175

Ďalším z vplyvných faktorov spoločenského prostredia je výskyt násilia. To môže byť ilustrované 
aj prípadmi policajného násilia voči Rómom zaznamenané v okolitých obciach. 176 

Behaviorálne a  biologické faktory sú taktiež poznačené dlhoročnou marginalizáciou. Obyvatelia 
marginalizovaných rómskych komunít sú vo väčšej miere vystavení zdravie ohrozujúcim fakto-
rom prostredia, ktoré je často zdrojom biologickej záťaže na organizmus. Absencia tečúcej, pitnej 
a zdravotne nezávadnej vody, nevyhovujúce obydlia, vysoká koncentrácia obyvateľstva na menšej 
ploche, nedostatočné spracovávanie a následné hromadenie odpadu v blízkosti obydlí, výskyt ne-
vakcinovaných a neodčervených domácich zvierat a ďalšie faktory prispievajú k zdravotným problé-
mom obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Sú viac ohrození zdravotnými problémami, 
majú nevhodné stravovacie návyky a častejšie sa zapájajú do rizikového správania ako je fajčenie 
či užívanie psychoaktívnych látok.177 Komunikační partneri v obci poukazovali na dôležitosť pred-
školskej výchovy detí v  prípade potreby ovplyvnenia behaviorálnych návykov detí spojených 
s hygienou.178 

5.1.8. zdravotnícKy systém

Zdravotnícky systém sa považuje za jeden z determinantov zdravia. Dôležitým vo vzťahu k sociálnym 
determinantom zdravia je aj dostupnosť zdravotníckej infraštruktúry. Dostupnosť zdravotníckej 
starostlivosti pre obyvateľov obce je zvýšená umiestnením ambulancie všeobecného lekára, pe-
diatra a zubára priamo v obci.179 Poloha obce sprístupňuje ostatné zdravotnícke služby v Košiciach, 
napr. gynekologickú ambulanciu, hromadnou dopravou. 

Ako bolo spomenuté, Rómovia a Rómky na Slovensku majú výrazne nižšiu spotrebu služieb zdravot-
níckej starostlivosti. Dôvodom je finančná spoluúčasť, ale tiež znížená fyzická dostupnosť zdravot-
níckych zariadení. Z toho dôvodu sú dôležité existujúce mechanizmy týkajúce sa sprístupňovania 
zdravotnej starostlivosti.180 V marginalizovaných rómskych komunitách vo Veľkej Ide v tejto oblasti 
pôsobia asistenti osvety zdravia (tzv. osvetári), ktorí spadajú pod Národný projekt Zdravé Komunity 
realizovaný príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva - Zdravé regióny. Úkony spojené 
so sprístupňovaním zdravotnej starostlivosti čiastočne riešia aj terénne sociálne pracovníčky.181 Po-
zitívom je, že obec zamestnávala terénne sociálne pracovníčky aj v čase, keď nebola možnosť pokryť 
ich financovanie z EŠIF. 
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90 m

220 m

Luník IX
6907 obyvateľov
mestská časť Košíc v okrese Košice II. Mašličkovo

230 obyvateľov

Zbúrané budovy  
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5.2. Luník IX:  
Reprezentácia a reprezentatívnosť skládky  

‚Viete, ako to je… Nie každý lekár zoberie človeka z Luníka IX.‘
 

Obyvateľ Luníka IX. 

Predchádzajúci prípad z  Veľkej Idy poukazoval na expozície sociálnych determinantov zdra-
via v  kontexte  zhoršenej kvality ovzdušia. Prípad sídliska Luníku IX. v  Košiciach sa zameriava 
na situovanie skládok pri sídlach etnických menšín. Tak ako v prípade Veľkej Idy, aj tu dochádza 
k vzniku novej marginalizovanej rómskej komunity – Mašličkovo. 

5.2.1.  záKladná charaKteristiKa mestsKej časti 

Luník IX. je jednou z 22 mestských častí Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Podľa tr-
valého bydliska býva v mestskej časti takmer 7 tisíc obyvateľov.182 Reálne je však tento počet nižší, 
keďže veľká časť obyvateľov minimálne časť roka žije v zahraničí. Dôvodom na odchod sa pre mno-
hých stala ľahšia možnosť zárobku v cudzine.183

Mestská časť je vnímaná ako homogénna z hľadiska etnického zloženia, obyvatelia sú pokladaní 
za Rómov a Rómky.184,185 Podľa Atlasu rómskych komunít 2019 ide o marginalizovanú rómsku ko-
munitu.186 Na okraji panelového sídliska žije ďalších 230 obyvateľov v chatrčiach, v  komunite zná-
mej ako Mašličkovo.187  

Napriek tomu, že je sídlisko súčasťou veľkého mesta, verejné služby ani občianska vybavenosť ne-
zodpovedajú typickému mestskému osídleniu. V mestskej časti nebolo sedem rokov verejné osvet-
lenie.188 Istú dobu nefungovalo ani doručovanie pošty tamojším obyvateľom.189,190 Nachádza sa tu 
len niekoľko malometrážnych obchodov, avšak žiadna väčšia predajňa. Okrem toho sa v pastorač-
nom a komunitnom centre Saleziánov Dona Bosca nachádza práčovňa, ktorú môžu obyvatelia Luní-
ka IX. využívať. V mestskej časti sa nachádza aj nízkoprahové centrum, materská a základná škola, 
tak ako aj alokované pracovisko strednej školy. 

Prístup obyvateľov mestskej časti do ostatných častí mesta nie je dostačujúci. Na sídlisko ide len 
jedna linka za hodinu, aj tá však zachádza iba na okraj sídliska.191 Ostatné linky stoja na rázcestí 
k sídlisku. Zastávky nie sú vybavené automatmi na zakúpenie cestovných lístkov.192 

Mestská časť má vypracovaný komplexný strategický plán obce, ktorý plní funkciu Plánu hospodár-
skeho a strategického rozvoja obce a komunitného plánu sociálnych služieb  nazvaného Koncep-
cia komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX. Dokument obsahuje základné témy, ktoré 
sú obsiahnuté aj v  národnom strategickom dokumente na začleňovanie Rómov - zdravie, bývanie, 
zamestnanosť a verejná mienka.193 Okrem týchto charakteristík však dokument nemá ambíciu rie-
šiť desegregáciu v spolupráci s mestom, či ostatnými mestskými časťami. 

5.2.2. presídľovanie chudobných rómov na luníKu iX 

V tejto stati je predstavený vznik segregovanej mestskej časti v podmienkach druhého najväčšieho 
mesta na Slovensku. Príbeh Luníka IX., tak ako ho poznáme sa začal písať počas časov masívnej 
výstavby 70. rokov. Pri jeho plánovaní sa myslelo, že bude obývané ako sídlisko typu ABC, pričom 
A  znamenalo usídlenie členov armády, B členov Štátnej bezpečnosť a  C označoval hanlivý výraz 
pre Rómov – Cigáni. Pôvodne bolo na sídlisku 612 bytov.194 Plánovanie sídliska bolo sprevádza-
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né schválením koncepcie zameranej na zánik osád. Koncepcia pôvodne obsahovala ustanovenie 
v duchu poznatkov o plánovaní mesta na udržiavanie sociálneho mixu, a teda aby v susedstvách žili 
ľudia z rôznych spoločenských tried a etník, tak aby dochádzalo k sociálnej kohézií. Ústredný výbor 
plánujúci vývoj sídliska sa nakoniec rozhodol túto zásadu porušiť a vyčlenil výrazne viac bytov pre 
obyvateľov z osád. Sídlisko sa stávalo známe ako ,,rómske” a postupne dochádzalo  k vysťahovaniu 
sa členov Štátnej bezpečnosti a armády. Aktuálne trendy v politikách sociálneho bývania pritom 
akcentujú princípy sociálneho mixu ako nevyhnutného predpokladu na sociálnu kohéziu.195 

Negatívnu konotáciu naberal názov sídliska postupne, pričom sa prehlbovala jeho marginalizá-
cia. Marginalizácia sídliska bola legitimizovaná a  formalizovaná samosprávou v  roku 1995, kedy 
bola vydaná vyhláška na základe, ktorej sa systematicky premiestňovali do mestskej časti ľudia 
s problémom udržať si bývanie.196  Tak sa sídlisko obkolesené cestami, lesom a skládkou začalo stá-
vať ikonou sídliskového geta na Slovensku. 

Namiesto riešenia segregácie sa od roku 2003 začala politika vysídľovania obyvateľov tamojších 
panelových domov. Niekoľko panelových domov bolo vyhlásených za domy  s narušenou statikou, 
a tak sa museli zbúrať.197 Drvivej väčšine obyvateľov však nebolo ponúknuté náhradné bývanie.198 
A to aj napriek tomu, že podľa medzinárodného práva je v prípade núteného vysťahovania potrebné 
venovať pozornosť tomu, či obyvatelia obydlí majú kam ísť a podľa toho im poskytnúť náhradné 
ubytovanie.199 

Najviditeľnejším výsledkom politiky nútených vysťahovaní sa tak stal vznik novej, ešte margina-
lizovanejšej  rómskej komunity v roku 2011.200 Novovzniknutú osadu Mašličkovo tvorí 43 chatrčí 
umiestnených medzi panelovými domami a nadjazdom.201 

Geografická mobilita mimo sídliska, tak ako aj sociálna mobilita je veľmi obmedzená. Jedným 
z dôvodov sú nízke príjmy a nízke vzdelanie, či kvalifikácia. Ďalším je stigmatizácia trvalého pobytu 
na Luníku IX., či rómska etnicita. Existujúca geografická mobilita zo sídliska, a nadväzujúca sociálna 
mobilita je spôsobená najmä zahraničnou migráciou.202

Mesto, ani mestská časť zároveň aktívne nevytvárajú mechanizmy na vytvorenie sociálnej kohé-
zie cez programy založené na princípoch susedstiev, ktoré sú zdieľané ľuďmi s rôznou etnicitou, 
či socioekonomickou pozíciou. To prispieva k udržovaniu segregácie. Mesto Košice nemá vypra-
covanú koncepciu zameranú na dostupné bývanie.VIII Čiastočne je táto téma riešená v Programe 
rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025), avšak ani ten nepočíta s desegregačnými mechanizmami 
na úrovni mesta.203 Existuje trend presúvať správu panelových domov z mesta Košice do správy 
mestských častí. 204 Argumenty za správu mestskej časti smerujú k väčšej kontrole nad správou ne-
hnuteľností. Presúvanie správy nad majetkom, a teda zodpovednosti na mestskú časť však prehlbu-
je riešenie situácie na mestskú časť a minimalizuje manévrovací priestor mestskej často vo vzťahu 
k bytom hlavného mesta, tak aby bolo možné uplatňovať procesy desegregácie a degetoizácie.

5.2.3. tajomstvo príťažlivosti – sKládKy a marGinalizácia 

V nasledujúcej časti sa pozrieme bližšie na okolie sídliska Luníka IX. a skládku Myslava.  Tento bližší 
pohľad však začneme genézou pojmu environmentálnej spravodlivosti spojenej s témou skládok 
a umiestnenia osídlení etnických menšín. Predstavíme ako sa problém disproporčne veľkého zastú-
penia etnickej menšiny žijúcej v blízkosti skládok dotýka Slovenska. Aj napriek existencii nariadenia 
týkajúceho sa odporúčanej vzdialenosti skládky od obydlí, v niektorých prípadoch dochádza k jeho 
porušeniu.

VIII Posledný koncepčný dokument skončil platnosť v roku 2010 - Koncepcia rozvoja bývania pre sociálne znevýhodne-
né skupiny obyvateľov mesta Košice do roku 2010.
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Vzťah medzi umiestnením skládok a  komunít žijúcich v  marginalizácii nie je ojedinelý a  netýka 
sa len Slovenska.  Ako je spomínané v úvodnej stati č.2.2. Dopady environmentálnej nespravod-
livosti na etnické menšiny a ich zdravie, samotný pojem environmentálna spravodlivosť vznikol 
v súvislosti s mapovaním skládok a sídel etnických menšín  (kapitola 2.2. Dopady environmentálnej 
nespravodlivosti na etnické menšiny a ich zdravie). Konkrétne ide o prípad z USA a umiestňovanie 
skládok v Houstone v roku 1970. Právnička Linda McKeever Bullard, ktorá viedla súdny spor týka-
júci sa polohy skládky, v rámci neho argumentovala rasovou nerovnosťou. Argumentáciu o rasovej 
nerovnosti podložil sociologickými dátami právničkin manžel Robert Bullard. Ten spolu so svojím tí-
mom zistil, že 80 % pevného odpadu v meste bolo umiestňovaných do afroamerických komunít tvo-
riacich iba štvrtinu mesta.205 Táto originálna argumentácia zmenila premýšľanie v tom, že nadmerné 
zaťažovanie určitých komunít odpadmi, môže byť vnímané ako diskriminačné. Skládky odpadov 
nemajú dôsledky iba v  estetickej rovine, ale taktiež môžu zvyšovať riziko chorôb. Z  toho dôvo-
du Svetová zdravotnícka organizácia odporúča rôzne vzdialenosti medzi skládkami a  obydliami 
na predchádzanie chorobám.206 Vráťme sa však k prípadu v USA. Súdny spor týkajúcu sa Houstonu 
mal pokračovanie v mapovaní umiestňovania odpadov naprieč USA. V štúdií vydanej koncom 80. 
rokov sa preukázal jednoznačný vzťah medzi situovaním skládok do blízkosti susedstiev etnických 
menšín.207 

Na vypracovanie podobnej štúdie sa minulý rok zameral aj analytický útvar Ministerstva životného 
prostredia - Inštitút environmentálnej politiky. Ich prvotným zámerom však nebolo sústrediť sa na 
vzdialenosť sídel etnických menšín od skládok, ale na vzdialenosť medzi skládkami a obydliami.208 Ako 
bolo zmienené, zo zdravotného hľadiska existuje odporúčaná hranica oddeľujúca skládky a obydlia. 
Na Slovensku je toto odporúčanie transformované do smernice určujúcej technické danosti skládky 
odpadov. Smernica určuje minimálnu vzdialenosť od obydlí na 500 metrov, či minimálnu vzdiale-
nosť od zdravotníckych a školských zariadení na 1000 metrov.209 Dodržiavanie smernice je síce 
posudzované v stanoviskách týkajúcich sa umiestňovania skládok pri ich vzniku. Podľa zistení Inšti-
tútu environmentálnej politiky, zmieňované opatrenia technickej normy vzdialenosti nespĺňa 40 % 
skládok.210 Okrem toho bolo zistené disproporčne veľké zastúpenie skládok v blízkosti marginalizo-
vaných rómskych komunít. Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít tvoria podľa analýzy 
takmer polovicu zo všetkých obyvateľov na Slovensku žijúcich do 500 m od vzdialenosti skládok.211 
Je možné, že v blízkosti skládok žije ešte viac Rómov a Rómok, avšak s odhadom na povahu prístup-
ných dát sa analýza zamerala výlučne na marginalizované komunity.  

Najviac ľudí žijúcich v blízkosti skládky je v okolí skládky Košice-Myslava.212 Drvivý počet ľudí žijú-
cich do 500 m od tejto skládky predstavujú práve obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity 
na sídlisku Luník IX,  ktorí tvoria 3 671 z 3 705 ľudí žijúcich v jej blízkosti.213 Skládka Myslava patrí 
administratívne k susednej rovnomennej mestskej časti. Skládka je jedna z najväčších na Slovensku, 
na ploche 17 hektárov je uložených 2,5 milióna ton odpadu.214 Na mieste sa uskladňuje tuhý ko-
munálny odpad. V  minulosti však slúžilo miesto aj na odklad nebezpečného odpadu.215 Skládka 
bola umiestnená do okolia Luníka IX. asi v roku 1972. V tej dobe sa ešte nezačalo s výstavbou Luníka 
IX., ale už pravdepodobne existovali plány na výstavbu.216 Nešlo však o  rozhodnutie odborníkov 
umiestniť skládku do tohto priestoru, ale jedná sa o zlegalizovanú nepovolenú skládku.217 Tá môže 
byť aj po zlegalizovaní nebezpečná pre zdravie obyvateľov, keďže nebolo kontrolované, čo a akým 
spôsobom bolo do skládky umiestňované. V minulosti okolití obyvatelia zaznamenali zápach spoje-
ný s únikom toxickej látky zo skládky, či prípady ohňa na území skládky.218,219 

Za posledné roky sa podarilo vďaka rekultivácii stav skládky významne zlepšiť. Jednak v  rovine 
skrášlenia miesta, ale najmä obmedzenia rizík plynúcich z existencie skládky. Skládka bola izolovaná 
spôsobom, aby nedochádzalo k presakovaniu dažďovej vody, ktorá sa predtým dostávala do ďalších 
vodných plôch. Potok lemuje skládku a následne Luník IX. Ďalším z prínosov rekultivácie bolo zlep-
šenie zdravotných podmienok a zníženie emisií skládkových plynov podieľajúcich sa na klimatickej 
zmene.220
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Veľká rekultivácia skládky prebiehala medzi rokmi 2011 a 2013 vďaka podpore z EŠIF.221 

Finančné zdroje  EŠIF boli pravdepodobne významným hýbateľom na zlepšenie stavu sklád-
ky v Myslave. Náklady spojené s  rekultiváciou skládky dosahovali rekordných 12 mil. EUR.222 
Po skončení programového obdobia 2014 - 2020 budú musieť podobné náklady na zamedzovanie 
rizík spojených so skládkami v  prípade záujmu hradiť samotné obce.223 Finančné náklady s  tým 
spojené sú však pre mnohé obce nedosiahnuteľné.. Je teda potrebné, aby štát vytvoril systém, ktorý 
počíta s eliminovaním rizík spojených s odpadmi aj v prípade, že niesť náklady s riešením problému 
je nad sily samospráv. Vytvorenie adekvátneho mechanizmu zabezpečí, aby obyvatelia žijúci v okolí 
skládok niesli minimálne riziká spojené so skládkovaním. 

Ako bolo predstavené, rizikám spojeným s umiestnením skládok v blízkosti obyvateľov sú vo väčšej 
miere vystavovaní členovia etnických menšín, a to nielen na Slovensku. V prípade Luníku IX. sme 
mohli sledovať celkovú marginalizáciu sídliska. Už pri vzniku sídliska dochádzalo k cielenému usíd-
ľovaniu osôb s etnickým pôvodom. Neskôr, namiesto uplatňovania desegregačných mechanizmov 
sa posilňovala špirála marginalizácie Luníka IX. Na Luníku IX. tak pribúdali ľudia neplniaci si záväzky 
spojené s platením poplatkov za bývanie. Sociálne determinanty zdravia sa počas procesu prehl-
bovania marginalizácie sídliska tiež zhoršovali. Aktuálne sa môže zdať, že situácia sa v niektorých 
aspektoch zlepšuje (napr.  neprítomnosť odpadov), avšak stále nenastáva zlepšenie vo forme za-
vedenia desegregačných opatrení v tejto lokalite, ako i možnosti získania štandardného bývania.  
Naopak, v posledných rokoch prišlo k vzniku novej marginalizovanej rómskej komunity Mašličkovo 
s ešte horšími sociálnymi determinantmi zdravia ako sú tie na Luníku IX. Sociálna distribúcia chorôb 
a zdravia je tak formovaná kapacitami lokálnej správy kompenzovať nerovnosti v distribúcií rizík. 

5.2.4. eXpozície sociálnych determinantov zdravia 

Medzi zásadné expozície sociálnych determinantov zdravia v  tomto prípadne patrí segregácia 
časti obyvateľov na sídlisko a   umiestnenie environmentálneho rizika, akým je skládka odpadu, 
do jeho blízkosti. V nasledujúcej časti sa hlbšie pozrieme na jednotlivé časti vytvárajúce expozície 
sociálnych determinantov zdravia pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít Luníku IX. 
a Mašličkova. 

5.2.5. materiálne podmienKy

V tejto časti najskôr predstavíme materiálne podmienky fyzického vylúčenia sídliska Luník IX. Druh 
fyzickej separácie má priame dôsledky na zdravie obyvateľov sídliska. V ďalšej pasáži sa zameriame 
na fyzické aspekty bývania vytvárajúce sériu indikátorov, ktoré priamo ovplyvňujú zdravie ľudí.224  
Podmienky bývania a prístup k energiám budú analyzované oddelene pre panelové domy na sídlisku 
a zvlášť pre chatrčovú časť Mašličkovo. 

Medzi kľúčové materiálne podmienky expozícií patrí fyzické oddelenie od ostatných obydlí v meste. 
Sídlisko je z jednej strany obkolesené štvorprúdovou cestou, z ďalších častí potom cestným navád-
začom, lesíkom a skládkou odpadu. Blízkosť ciest s dopravnou infraštruktúrou nezodpovedajúcou 
potrebám obyvateľov sídliska je spojená s vysokými rizikami nehodovosti pri prechádzaní cez ces-
tu. Niekoľkokrát boli dokumentované prípady vážnych až smrteľných zranení detí z Mašličkova.225 
Zdravotné riziko, ktoré predstavuje prítomnosť skládky, môže vyúsťovať do zvýšeného výskytu ra-
koviny, respiračných chorôb, či negatívnych zdravotných dopadov na novorodencov.226 To je jeden 
z dôvodov, prečo Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča zdržovanie sa ľudí od skládok odpa-
du vo vzdialenosti menšej ako 1 km.227

Materiálne podmienky súvisiace s bývaním sa zásadne líšia medzi panelovými domami s 386 nájom-
nými bytmi na Luníku IX. a 43 chatrčami v Mašličkove.228 
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Medzi základne materiálne podmienky ovplyvňujúce zdravotný stav patrí aj prístup k energiám. 
V súčasnosti ak si nájomníci nezaplatia nájom, tak si nemôžu dobiť kredit na vodu a elektrinu.229 
V  dôsledku teda neplnenie si finančných záväzkov v  oblasti nájmu znamená stratu prístup 
k energiám. Centrálne vykurovanie nie je v ani jednom panelovom dome. Obyvatelia si kúria buď 
gamatkami, alebo elektrickými ohrievačmi, čo zvyšuje finančné náklady.230 S ohľadom na ich nízke 
príjmy je pravdepodobné, že teplota v bytoch nedosahuje odporúčané teploty. Podľa vyjadrení ko-
munikačných partnerov z obce sú zimy na sídlisku ‚kruté‘. 

V prípade marginalizovanej rómskej komunity Mašličkovo tvorenej chatrčami, je jedinou možnosť 
ako získať teplo v príbytku je kúrenie tuhým palivom. Kúrenie tuhými palivami zapríčiňuje viacero 
respiračných ochorení, ako napr. chronický zápal priedušiek a zvyšuje riziko popálenia. V prípade 
respiračných chorôb sú obzvlášť ohrozenými  deti a starí ľudia.231 Známy je prípad uhorenia dieťaťa 
v tejto lokalite z roku 2016 práve v súvislosti s vykurovaním drevom.232 Diskusie o zhoršovaní zdra-
votného stavu v prípade vysokých, či nízkych teplôt naberajú v prípade Mašličkova obrysy konkrét-
nych tragédií. Medializovanými sa stali prípady umrznutých detí v Mašličkove.233 

Prístup k pitnej vode je ďalším determinantom vplývajúcim na zdravotný stav. Je dôležité zmieniť, 
že iba časť bytov na sídlisku má štandardný prístup k vode, teda ju majú vo svojich bytoch plne 
k dispozícii. Veľká časť bytov má prístup k vode dva krát do dňa, a to jednu hodinu ráno a jednu 
hodinu večer. Okrem toho sú umiestnené výstupy na vodu na prízemí panelových domov.234 Ako 
bolo zmienené, obyvatelia majú k dispozícií kartu, na ktorú si dobijú kredit, aby si zaplatili potreb-
ný objem vody. Kubík vody stojí 3 EUR, zahŕňajúc stočné. V panelových domoch však nie je nikde 
dostupná centrálne zásobovaná teplá voda.235 Niektorí z obyvateľov si tak nechali inštalovať bojler 
na teplú vodu. 236 

Obyvatelia chatrčového osídlenia komunity - Mašličkovo nemajú prístup k  pitnej vode priamo 
v osade. Pitná voda je pre nich k dispozícií buď na sídlisku Luník IX, a to vo vzdialenosti niekoľko 
stoviek metrov, alebo z blízkej studnička.237 Ako zdroj úžitkovej vody je obyvateľmi Mašličkova vy-
užívaný aj miestny potok, ktorý obopína územie skládky Myslavy. Komunikační partneri sa vyjadrili, 
že na sídlisku Luník IX. rozšírenejšie prípady infekčných ochorení, ktoré boli dávané do súvisu práve 
s nedostatkom pitnej vody a všeobecným horším stavom materiálnych podmienok a hygieny.238

Podľa vyjadrení komunikačných partnerov nie sú v  bytovkách funkčné výťahy.239 Pre oso-
by so zníženou pohyblivosťou to tak znamená ešte väčšiu marginalizáciu.240 Niektorí obyvatelia 
Luníku IX., trpiaci zníženou pohyblivosťou sú tak práve z tohto dôvodu nútení tráviť väčšinu času 
vo svojich bytoch. Absencia výťahov navyše sťažuje rýchlu lekársku pomoc, čo opäť komplikuje do-
stupnosť k službám zdravotnej starostlivosti, ako je napr. záchranná služba v urgentných prípadoch. 

5.2.6. správanie, bioloGicKé a psychosociálne faKtory

Jedným z  prejavov psychosociálnych podmienok, ktorý spomínali rómski komunikační partneri  
bola pociťovaná  strata dôstojnosti, ktorú podobne zmieňovali aj komunikační partneri z Veľkej Idy. 
Umiestnenie skládky totiž môže byť podľa nich vnímané ako symbolický znak  smerom k obyvateľom 
žijúcim najbližšie, no znaky opovrhovania sa prejavujú aj v každodennom živote obyvateľov margi-
nalizovaných rómskych komunít.241 Štúdie poukazujú na zvýšenú mieru stresu v prípade etnických, 
sexuálnych a ako aj rodových menšín čeliacich diskriminácií a predsudkom.242 Ukazuje sa, že tento 
stres má nielen dôsledky na znížené psychické pohodlie, ale môže sa prejaviť aj zhoršením zdravot-
ného stavu. 
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Medzi kľúčové faktory psychosociálnych podmienok patrí aj dlhodobý stres spôsobený nedostat-
kom finančných prostriedkov a nestabilitou príjmu.243 Obyvatelia sú často zamestnaní v rámci níz-
kokvalifikovaných pracovných úväzkoch neposkytujúcich sociálne zabezpečenie a často vyžadujú-
cich sezónnu migráciu.244 Medzi nízko ohodnotené pracovné pozície sa dajú zaradiť aj pomáhajúci 
pracovníci v projektoch zameraných na marginalizované rómske komunity. Tí sú často rekrutovaní 
z rómskej komunity.IX Veľká časť obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít na Luníku IX. 
je postihnutá dlhovou pascou. To znamená, že nedostatok príjmov je riešený pôžičkami, avšak na ich 
splácanie ľudia nemajú dostatočné prostriedky. Mnoho z  obyvateľov má preto exekúcie a  snaží 
sa dosiahnuť na osobné bankroty na zbavenie sa svojich dlžôb.245 

Zvýšený psychosociálny tlak podmienený spoločenským prostredím je podľa komunikačných part-
nerov vyvíjaný na ženy v marginalizovaných rómskych komunitách. Ženy majú často mnoho detí 
v mladom veku a s minimálnymi zdrojmi sa stávajú zodpovednými za fungovanie domácnosti. Podľa 
vyjadrení, v prostredí marginalizovaných rómskych komunít nie je možné fungovať bez partnera. 
To má za následok, že ženy sú častokrát vystavované tlaku ostať v nefungujúcich vzťahoch.246  Ná-
silie páchané na ženách je tiež, podľa vyjadrení komunikačných partnerov, do veľkej miery tolero-
vané.247  

Komunikační partneri označili za najvýznamnejšie behaviorálne faktory poškodzujúce zdravie 
v tunajšej komunite užívanie návykových látok.248 Okrem rozšíreného alkoholizmu, je v lokalite čas-
té inhalovanie rozpúšťadla toluén. Tento jav sa týka dokonca už žiakov od veku 10 rokov. Inhalovanie 
toluénu nenávratne poškodzuje biologické schopnosti ľudských tiel, keďže už pri krátkom užívaní 
spôsobuje leptanie orgánov, poruchy imunitného systému, či poruchy intelektu.249  

5.2.7. zdravotnícKy systém

S  ohľadom na umiestnenie marginalizovanej rómskej komunity Luníku IX. v  druhom najväčšom 
meste na Slovensku, by nemala byť fyzická dostupnosť k zdravotníckej starostlivosti problém. Prob-
lematickým je však už iba nedostatočné dopravné spojenie zo sídliska. V prípade marginalizovanej 
rómskej komunity Mašličkovo nie je prístup zabezpečený spevnenou prístupovou cestou. To jednak 
znamená zníženie možnosti príjazdu pre záchrannú zdravotnícku službu, ale tiež sťažené podmien-
ky pre osoby so zníženou pohyblivosťou dostať sa k zdravotníckym zariadeniam. 

Síce je na sídlisku nepomerne viac detí, priamo na sídlisku sa nachádza iba jedna ambulancia det-
ského lekára. Obyvatelia navštevujú Polikliniku KVP vzdialenú viac ako dva kilometre.250 Na základe 
zistení z rozhovorov, sa obyvatelia stretávajú s  diskrimináciou v prístupe k starostlivosti.  Stáva 
sa, že zdravotnícky personál odmieta prijať obyvateľov s trvalým bydliskom na Luníku IX. ako pa-
cientov a pacientky.251 V minulosti boli dokumentované prípady, kedy pacienti z Luníku IX. mohli 
navštevovať lekárske zariadenie iba v určité dni, či hodiny.252 

Medzi existujúce služby spojené so sprístupňovaním zdravotníckej starostlivosti na sídlisku pat-
ria asistenti osvety zdravia pracujúci v danej lokalite v rámci projektu Zdravé regióny a čiastočne 
aj terénni sociálni pracovníci. 

IX Napr. v Národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít I. sa celková cena práce terénneho pracovníka pohybuje na úrovni 813,55 EUR, čo znamená čistý 
mesačný príjem asi na úrovni 484 EUR. (MV SR. (2018). Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2019 v rámci imple-
mentácie národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít I. Dostupné na: http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodic-
ke_dokumenty/zvysenie_jednotkovych_cien/Zvysenie%20jednotkovej%20ceny%20od%2001.01.2019%20v%20
ramci%20implementacie%20narodneho%20projektu%20Terenna%20socialna%20praca%20a%20terenna%20p-
raca%20v%20obciach%20s%20pritomnostou%20marginalizovanych%20romskych%20komunit%20I..PDF

http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodicke_dokumenty/zvysenie_jednotkovych_cien/Zvysenie%20jednotkovej%20ceny%20od%2001.01.2019%20v%20ramci%20implementacie%20narodneho%20projektu%20Terenna%20socialna%20praca%20a%20terenna%20praca%20v%20obciach%20s%20pritomnostou%20marginalizovanych%20romskych%20komunit%20I..PDF
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodicke_dokumenty/zvysenie_jednotkovych_cien/Zvysenie%20jednotkovej%20ceny%20od%2001.01.2019%20v%20ramci%20implementacie%20narodneho%20projektu%20Terenna%20socialna%20praca%20a%20terenna%20praca%20v%20obciach%20s%20pritomnostou%20marginalizovanych%20romskych%20komunit%20I..PDF
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodicke_dokumenty/zvysenie_jednotkovych_cien/Zvysenie%20jednotkovej%20ceny%20od%2001.01.2019%20v%20ramci%20implementacie%20narodneho%20projektu%20Terenna%20socialna%20praca%20a%20terenna%20praca%20v%20obciach%20s%20pritomnostou%20marginalizovanych%20romskych%20komunit%20I..PDF
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/dokumenty/metodicke_dokumenty/zvysenie_jednotkovych_cien/Zvysenie%20jednotkovej%20ceny%20od%2001.01.2019%20v%20ramci%20implementacie%20narodneho%20projektu%20Terenna%20socialna%20praca%20a%20terenna%20praca%20v%20obciach%20s%20pritomnostou%20marginalizovanych%20romskych%20komunit%20I..PDF
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Zdravotnícke zariadenia ťažkopádne reagujú na kumuláciu zdravotných a  sociálnych problémov. 
Integrovanie sociálnych a zdravotnícky služieb sa teda často stáva výzvou. Problémom podľa zis-
tení z rozhovorov ostáva, že pacienti v rekonvalescencii sa po vážnych operačných stavoch vracajú 
do podmienok marginalizovaných rómskych komunít, čo znižuje nádej ich úspešného doliečenia.253  
Ešte alarmujúcejšie pôsobí, že sa podľa zistení z  rozhovorov objavili aj prípady, kedy záchranná 
zdravotná služba priviezla pacienta/pacientku na sídlisko bez toho, aby bola vyjasnená následná 
starostlivosť. To znamená bez toho, aby bolo jasné, kde môže človek bývať a či sa má kto o neho/
ju postarať.254 

Rozhovory s komunikačnými partnermi taktiež poukázali na absenciu zariadenia zdravotníckeho 
typu pre liečbu drogových závislostí fungujúceho na princípoch nízkoprahovosti, či špecializovanej 
sociálnej služby zameranej na riešenie závislosti na návykových látkach.
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Pätoracké
844 obyvateľov

Rudňany
4571 obyvateľov
Rudňany (Koterbachy; Kotterbach; Ötösbánya)
sú obec na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves

Jama

Priemyselná zóna
Potok
Nespevnená cesta
Spevnená cesta 
Okolie jamy 5RPII  
s depóniami haldoviny

Zabíjanec
234 obyvateľov

Rochus
170 obyvateľov

1495 rómskych obyvateľov  
v  rámci obce
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5.3. Rudňany: 
 Víťazi a porazení transformácie 

‘Ľudia nám hovoria, že žijeme strašné životy a nadávajú nám, ale čo môžeme 
robiť? My sme nezavreli ani baňu, ani továreň. Pôda, tak ako budovy 

sú kontaminované a naše deti v tom žijú, chorľavejú a zomierajú.’
 

Obyvateľ Rudnian255

Pravdepodobne najskloňovanejšou obcou v súvislosti s environmentálnou spravodlivosťou 
na Slovensku sú dlhodobo Rudňany. V nasledujúcej časti sú tieto environmentálne riziká pre oby-
vateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít, predstavené z hľadiska expozícií sociálnych 
determinantov zdravia. Ako kľúčový rys k pochopeniu dynamiky marginalizácie bola vybraná trans-
formácia regionálnej ekonomiky. Poznatky z histórie transformácie po prechode na kapitalistickú 
ekonomiku môžu byť využiteľné aj v budúcnosti v prípade prechodu na uhlíkovo neutrálnu ekono-
miku. 

5.3.1. záKladná charaKteristiKa obce 

Obec Rudňany má 4 701 obyvateľov a nachádza sa asi 20 minút medzimestskou hromadnou dopra-
vou od okresného mesta Spišská Nová Ves. Obec leží v podhorskej oblasti a je úzko spätá s banskou 
históriou už od stredoveku. Podľa Atlasu rómskych komunít žije v obci 60 % Rómov a Rómok.256 
Pritom podľa oficiálnych údajov z posledného sčítania ľudu v roku 2011 sa k rómskej národnosti 
prihlásilo len 529 obyvateľov z vtedajších 3 245 obyvateľov obce.257 

Rudňany majú demografickú krivku odzrkadľujúcu vysoký podiel obyvateľov žijúcich 
v marginalizovaných rómskych komunitách. V Rudňanoch je jeden z najväčších prirodzených prí-
rastkov obyvateľov.258 

V obci je pomerne dobrá občianska vybavenosť. Nachádzajú sa tu dve materské školy, základná škola, 
spojená škola s odborným učilišťom a špeciálnou základnou školou, knižnica, pošta a pod. Dopravná 
dostupnosť je celkom fungujúca, z obce približne každú pol hodinu jazdí autobus do okresného 
mesta Spišská Nová Ves. 

V obci je vysoká miera nezamestnaných 187 osôb, z čoho 118 žien.259 Podľa Atlasu rómskych komunít 
2019 sú v obci tri marginalizované rómske komunity – Pätorecké, Zabíjanec, Rochus.260

Strategické dokumenty obce zmieňujú rómsku etnicitu ako predmet demografickej analýzy, vyso-
kej nezamestnanosti, či v súvislosti so skládkami odpadu. Obec má však záujem investovať napr. do 
‚rómskej materskej školy a komunitného centra‘, ale tiež do výstavby bytových jednotiek pre Rómov 
v časti Zabíjanec.261 

5.3.2. KľuKaté cesty prosperity – sociálne aspeKty 

V nasledujúcich dvoch častiach sa snažíme pomenovať dve roviny jedného príbehu. Ide o príbeh 
transformácie obce a jeho dopady v oblasti spoločnosti a životného prostredia. Najskôr predstaví-
me spoločenské aspekty, na ktoré v ďalšej stati nadviažeme tými environmentálnymi. Byť Rómom 
a Rómkou, alebo ne-Rómkou a ne-Rómom výrazne formuje skúsenosť s transformáciou v regióne. 
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Historicky bohatá obec s nerastným bohatstvom zažívala v minulosti prosperitu. Po transformácií 
na kapitalistickú ekonomiku však došlo k zastaveniu ťažby v baniach, utlmeniu priemyselného zá-
vodu a následne aj rozvoja obce. V regióne známom svojím prírodným bohatstvom začal najväčší 
rozmach ťažobného priemyslu s modernizáciou po konci druhej svetovej vojny. Priemyselný závod 
v Rudňanoch sa zameriaval na spracovanie rudy. Iba medzi rokmi 1945 a 1993 sa vyťažilo 31,8 mil. 
ton komplexných rúd.262 Veľký rozmach začal najmä v  druhej polovici 60. rokov, keď sa spustil 
do prevádzky nový závod v  Rudňanoch.263 Mohutná prevádzka potrebovala mnoho pracujúcich, 
medzi nimi boli aj Rómovia a Rómky. Iba málo Rómom sa však podarilo mať prístup k štandardnému 
bývaniu.264 Väčšina z  pracujúcich Rómov a  Rómiek žila v  časti Zimná dolina, ktorá je situovaná 
v centre obce. 

Exkluzívna časť obce Pätoracké bola v 80. rokoch vyhlásená za závalové pásmo. Predchádzalo tomu 
približovanie sa dolov, ale tiež nečakané poškodenie obytných domov. Od toho obdobia sa začalo 
s vysťahovaním obyvateľov.265 Ako prví sa z tejto oblasti vysťahovali bohatší obyvatelia a postupne 
ich nasledovali ďalší.266 Všetky budovy v  tejto lokalite mali byť zbúrané. Z  doposiaľ nezistených 
príčin, sa však demolujúca firma rozhodla ponechať dve budovy.267 Zatiaľ čo ne-rómski obyvatelia 
opustili Pätoracké kvôli nebezpečiu, miestni Rómovia sa tam postupne začali sťahovať. V rovnakom 
období taktiež začalo obývanie opustených budov závodu v oblasti Zabíjanec. Tieto budovy nachá-
dzajúce sa priamo vo vtedajšom priemyselnom komplexe boli zanechané, keďže sa stali príliš vzdia-
lenými od posúvajúceho sa centra závodných aktivít.268 Otázne ostáva, prečo Rómovia a Rómky 
z Rudnian začali opúšťať predchádzajúce osídlenie a sťahovali sa do častí obce s horšími podmien-
kami. Podľa niektorých svedectiev išlo o tlak zo strany ne-Rómov, aby opustili stred obce.269 Každo-
pádne, s ohľadom na závažné dôvody, kvôli ktorým boli budovy pôvodne opustené, museli minimál-
ne miestne autority v tichosti povoľovať obsadzovanie budov Rómami.270

Transformácia ekonomík v 90. rokoch viedla k postupnému zatvoreniu fabriky. Ako sa konštatuje 
na stránkach obce: ‘Rok 1989 a obdobie po ňom zmenili banícku obec s bohatou tradíciou  na  obec 
s vysokou mierou nezamestnanosti a s nárastom občanov v sociálnej núdzi.‘271 O priebehu transfor-
mácie vypovedá spletitý príbeh vlastníctva závodu a snahy o jeho oživenie. Firma vlastniaca bane 
bola transformovaná do akciovej spoločnosti.272 Podľa niektorých hlasov firma vďaka svojej strato-
vosti nebola vnímaná ako zaujímavý objekt privatizácie. Najskôr bol jej vlastníkom Fond národného 
majetku. Neskôr bola firma predaná, avšak ekonomické náklady ťažby sa ukázali neudržateľné. Tie 
vyústili do sporov a sľubov spojených s konkurzmi, vymáhaním financií a snahami o získanie dotácií 
pre firmu.273 V priebehu roku 2002 tak firma mala byť vyňatá z konkurzu a mala jej byť poskytnutá 
dotácia. Firmu mal kúpiť spoločný podnik investičnej skupiny Penta a Credit Suisse.274 Toto kon-
zorcium uprednostňovalo, aby firma ostala v prevádzke. 275 Dá sa odhadovať, že jeden z možných 
dôvodov mohla byť možnosť získania dotácie, čo však nebolo možné kým firma bola v konkurze.276 

Ak sa však posunieme od sledovania spletitého príbehu jedného zamestnávateľa na Spiši k celému 
regiónu, tak 90. roky priniesli do regiónu mnohé výzvy. Ľudia z Rudnian a okolitého regiónu, pra-
cujúci niekoľko desiatok rokov v ťažkom priemysle, len ťažko zrazu hľadali novú prácu. Celý región 
sa stal známy vysokou nezamestnanosťou. Medzi prvých prepustených patrili manuálni, nízko kva-
lifikovaní pracovníci. Tieto pozície často zastávali práve Rómovia a Rómky. Ekonomická transformá-
cia pre Rómov a Rómky v Strednej Európe predstavovala len veľmi obmedzenú príležitosť zažívať 
pozitívne zmeny,   ich životné podmienky sa väčšinou zhoršili.277 Migrácia za prácou bola jedným 
z mála faktorov, ktoré im mohli dopomôcť k získaniu lepších životných podmienok. Dá sa však do-
mnievať, že marginalizované rómske komunity v Rudňanoch boli príliš chudobné na ustanovenie 
silnejších migračných tokov.278 

Názory na to komu pomohla transformácia sa líšia. Až 80 % obyvateľov na Slovensku si myslí, že zo 
zmeny režimu profitovali najmä politici a  podnikatelia, zatiaľ čo iba asi 40 % ľudí sa domnieva, 
že zmena bola pozitívna aj pre obyčajných ľudí.279 Medzi Rómami a  Rómkami badať nostalgiu 
po komunizme a  nedôveru v  nový režim. Podľa mnohých nový režim nezhoršil len ekonomickú 
situáciu, ale aj ich diskrimináciu.280 V dôsledku narastajúceho environmentálneho ohrozenia, ktoré 
bližšie popisujeme v ďalšej kapitole, sa zvýšil tlak na obec vo veci budovania bývania pre obyvateľov 
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marginalizovaných rómskych komunít. Byty nižšieho štandardu postavené s  podporou štátneho 
fondu rozvoja bývania sú však umiestnené na okraji obce. Podľa niektorých hlasov miestni ľudia 
odmietli predať pozemky, na ktorých by mohli vzniknúť tieto obydlia v blízkosti obce.281 

Obmedzená sociálna aj geografická mobilita obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít 
kontrastuje s vyššou sociálnou triedou. Veľká časť obyvateľov s vyšším sociálnym a ekonomickým 
statusom opustila obec v období utlmovania ťažby. Rovnako sa ukázalo, že táto skupina obyvateľov 
ľahšie opustila miesta poznačené následkami ťažby. Zdá sa, že etapa transformácie ešte viac zní-
žila sociálnu kohéziu a verejné politiky neboli schopné tieto dopady kompenzovať. V ďalšej časti 
sa zameriame na environmentálnu líniu príbehu transformácie, ktorá je s tou sociálnou do veľkej 
miery prepojená. 

5.3.3. KľuKaté cesty prosperity – environmentálne aspeKty 

V predchádzajúcich riadkoch sme poukazovali čo priniesla transformácia ekonomiky po páde bý-
valého režimu pre rôzne skupiny obyvateľov. V ďalšej časti sa zameriame na distribúciu prosperity 
a záťaží z environmentálneho hľadiska, ktoré priamo ovplyvňujú zdravie obyvateľov. 

Užívať si prosperitu životného prostredia si mohla najmä skupina ľudí, ktorá ešte nebola spomínaná. 
Ide o ľudí, ku ktorým sa dostával finálny produkt ťažobného priemyslu a nemusela priamo znášať 
externality ťažby. 

Z environmentálneho hľadiska dopadli na miestnych najmä negatívne vplyvy dlhodobého využíva-
nia miestnych prírodných zdrojov, ktoré sa prejavili v oblastiach kvality ovzdušia, prírodnej kvality 
prostredia, kontaminovanej pôdy a vody a ďalších. Každopádne, útlm ťažby znamenal radikálne zní-
ženie emisií znečistenia vzduchu v porovnaní s predošlým obdobím.282 

Už od začiatku ťažby bolo možné badať jej dopady na okolité lesy získavajúce ráz tzv. mesačnej 
krajiny. 283 Lesy boli zničené v dôsledku zníženej kvality ovzdušia, ktorá vplývala aj na ľudí. Závod 
v Rudňanoch bol veľkým zdrojom znečistenia tvrdých kovov v ovzduší, najmä ortuti. Odhaduje sa, 
že každým rokom jeho fungovania unikli do ovzdušia štyri tony ortuti.284 Účinky ortuti na ľudské 
zdravie sa prejavujú v poškodení centrálnej nervovanej sústavy, alebo v prípade vdychovania aj vo 
vyvolaní bronchitídy.285Dlhodobé vystavovanie sa ortuti vo zvýšenej miere pôsobí na centrálny ner-
vový systém, a tak môže spôsobovať únavu, ale aj úzkostné stavy, zábudlivosť, či stratu chuti. 286 

Kontaminovanie sa nevyhlo ani pôde. Pri komplexnejšom meraní na viacerých miestach v obci a jej 
blízkom okolí sa zistilo kontaminovanie ťažkými kovmi.287 V kontaminovaných častiach pôdy bola 
zistená prítomnosť ťažkých kovov akými sú zinok, olovo, meď a ortuť. Najhoršie výsledky sa spájali 
s koncentráciou ortuti dosahujúcej až 141-násobok povoleného limitu. Na takmer všetkých skúma-
ných miestach pôdy bola prítomná meď, pričom v jednom prípade presahovala limity až 21-násobne. 
Kontaminácia pôdy zasiahla celý región.288 

Podzemie územia obce a jej okolia bolo podkopané sústavou ťažobných šachiet a komôr, čo stabilitu 
terénu. V dôsledku zastavenia ťažby sa ťažobné chodby zaplnili vodou.289 Niekoľko miliónov kubí-
kov vody vypĺňajúcich šachty po ťažbe neobnoviteľných zdrojov vytvára ťažko predpovedateľné 
podložie. To spôsobuje nestabilitu terénu – jeho pohyby a prepady. 

Pravdepodobne najväčšie prepadlisko dlhé asi kilometer bolo zaznamenaná medzi obcami Poráč 
a Rudňany.290 Kvôli tomuto prepadu sa musela upraviť trajektória asfaltovej cesty medzi dedinami. 
Na sanáciu prepadlísk sa využil odpad z pecnej trosky z neďalekého strojného závodu.291 V roku 
2009 bol zaznamenaný prepad niekoľko sto metrov od osady Pätoracké. Prepad vytvoril obrovský 
kráter s hĺbkou asi desať metrov.292 
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Ďalším z  dôsledkov ťažby rúd a ich spracovania je vznik háld, t. j. odpadov po spracovaní rudy. Jedna 
z háld, ktorá bola rekultivovaná je aj na území marginalizovanej rómskej komunity Pätoracké. 

Okrem kontaminovanej pôdy a jej prepadov, je ohrozujúca tiež kontaminovaná voda. Kontaminácia 
vody sa dalo pozorovať aj napríklad vo forme úhynu rýb.293 Voda unikajúca zo zaliatych banských 
priestorov obsahuje ťažké kovy, konkrétne meď a ortuť.294 Najvyššia koncentrácia bola zaznamena-
ná v mieste ako potok vychádza z dediny.295 Tieto dáta sa dajú považovať za dôkaz nedostatočnej 
ochrany životného prostredia pred následkami z ťažby.296 

5.3.4. eXpozície sociálnych determinantov zdravia 

Zásadnými pre expozície obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v Rudňanoch sú následky 
po ťažbe neobnoviteľných zdrojov. Ich sociálna a fyzická marginalizácia vytvára ďalšie zásadné soci-
álne determinanty zdravia prispievajúce k chorobnosti. V nasledujúcej časti sa postupne pozrieme 
na vybrané aspekty týchto expozícii sociálnych determinantov zdravia. 

5.3.5. materiálne podmienKy

Ako je naznačené vyššie, expozície sociálnych determinantov zdravia obyvateľov v  Rudňanoch 
sú poznačené následkami hutníckeho priemyslu v obci. V tomto kontexte najskôr predstavíme vply-
vy životného prostredia na zdravotný stav obyvateľov a podmienky bývania v marginalizovaných 
rómskych komunitách. Dá sa povedať, že obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít sú vďaka 
podmienkam bývania a svojmu socioekonomickému statusu vystavení environmentálnym násled-
kom ťažby neobnoviteľných zdrojov viac ako ne-Rómovia. Zhoršené zdravotné prostredie sa však 
dotýka všetkých obyvateľov, ktorí ostali žiť v obci. 

Výskumy zameriavajúce sa na výskyt toxických látok vo vode a v pôde v Rudňanoch potvrdili ne-
priaznivú situáciu.297 V pôde, tak ako aj vo vode boli nájdené nadlimitné množstvá kovov. Výsledky 
meraní boli horšie v prípade blízkosti k miestam, kde sa ťažilo, či k miestam, ktoré boli súčasťou 
závodného komplexu. To je práve tam, kde sa nachádzajú aj marginalizované rómske komunity. 

Ako jeden z faktorov spadajúcich do kvalitných materiálnych podmienok patrí stabilita podmienok 
bývania.298 Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít podľa vyjadrení komunikačných part-
nerov nemajú prístup k štandardnému bývaniu.299 Štandardnému bývaniu sa asi najviac približujú 
byty nižšieho štandardu postavené s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Tie sa nachádzajú 
v  lokalitách nazývaných Pätoracké a  Rochus.300,301 V komunite Pätoracké žije približne 500 ľudí 
v bytoch nižšieho štandardu a 344 ľudí v chatrčiach. V Zabíjanci žije 170 ľudí v rozpadnutých byto-
vých domoch, 64 ľudí v chatrčiach a 20 ľudí v unimobunkách. Okrem toho sa v obci nachádza ďalšia 
lokalita s marginalizovanou rómskou komunitou – Rochus, kde žije 150 ľudí v bytoch nižšieho štan-
dardu.302

Primeraná teplota obydlia nie je nikde v  obci zabezpečovaná centrálnym vykurovacím systé-
mom. V  marginalizovaných rómskych komunitách sa kúri tuhými palivami.303 Podľa vyjadrení 
z rozhovorov býva v príbytkoch zima.304 Dá sa predpokladať, že najmä približne 430 ľudí žijúcich 
v chatrčiach a unimobunkách musí trpieť nízkymi izolačnými vlastnosťami materiálov vytvára pro-
stredie na ľahké šírenie chorôb a infekcií.305 V roku 2015 bola v marginalizovenej rómskej komunite 
epidémia príušníc.306 

Prístup k energiám je obmedzený aj tým, že marginalizovaná rómska komunita Pätorecká je v zá-
valovej zóne. V závalovej zóne by nemali bývať ľudia, keďže to je životu nebezpečné. Z toho dôvodu 
nemôžu byť v závalovej zóne skolaudované príbytky a byť tam zabezpečovaný prístup k energiám. 
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Ďalším dôležitým aspektom dobrých materiálnych podmienok pre zdravý život je primeraný počet 
ľudí v obydlí.307 Indikátorom preľudnenosti v obydliach môže byť aj hustota obyvateľstva v obci, kto-
rá v súčasnosti prevyšuje priemernú hustotu na Slovensku viac ako trojnásobne.308 V prípade mar-
ginalizovaných rómskych komunít je preľudnenosť dramaticky vyššia.309 Preľudnenosť je jedným 
z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výskyt rôznych ochorení. Napríklad preľudnenosť, ale aj nízke vzde-
lanie, či nízky príjem, ovplyvňujú výskyt TBC, ktorý má v obci za posledné roky stúpajúci trend.310,311

Ako zmieňujeme v  predchádzajúcej časti, obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít 
sa nachádzajú na území, ktoré bolo opustené ne-Rómami z  dôvodu environmentálnych rizík. 
V nasledujúcej časti predstavíme základné aspekty kontaminovaných expozícií. 

V  okolí obce sa nachádzajú lesy, ktoré sú značne poškodené priemyselnou činnosťou.312 Lesy 
sú zároveň využívané ako zdroj dreva, či na zber lesných plodov. Síce lacným, ale nebezpečným spô-
sobom ako zabezpečiť potravu pre seba a svoje rodiny v Rudňanoch môže byť zber húb a lesných 
plodín.313 Dalo by sa však predpokladať, že podobne bude znečistené aj bezprostredné okolie oby-
vateľov a problematické by mohli byť tiež plody zo záhrad ne-rómov. Štúdia mapujúca koncentráciu 
toxických látok v rôznych hubách v okolí Rudnian potvrdila ich toxicitu.314 

Problematickým sú najmä zdroje vody v takto zamorenom životnom prostredí. V  marginalizovanej 
rómskej komunite Zabíjanec je zdrojom vody horský prameň a po novom aj automat na vodu.315 
Automat spotrebu vody spoplatňuje, a  tak s ohľadom na socioekonomické podmienky obyvate-
ľov marginalizovanej rómskej komunity je pravdepodobné, že využívanie ostatných zdrojov vody 
(potok, prameň) sa neobmedzí. K  horskému prameňu vzdialenému asi 15 min. peši sa dá dostať 
po nespevnenom chodníku, alebo po asfaltovej ceste. Voda je zbieraná do plastových fliaš a chodia 
po ňu najmä ženy a deti.316 Výskumy hovoria aj o tom, že táto voda je pravdepodobne karcinogén-
na.317 Okrem rakoviny môže takáto voda spôsobovať kardiovaskulárne a neurologické choroby.318 
Vysoké riziko toxického ohrozenia je dokazované vyšším výskytom chorôb nervového systému 
a senzorických orgánov u detí v obci.319 

V marginalizovaných rómskych komunitách Rochus a Pätoracké je voda priamo v bytoch nižšie-
ho štandardu. V  časti Pätorackého volanej Jama bývajú obyvatelia v  chatrčiach, ako zdroj vody 
je využívaný prameň vyvierajúci zo zeme (‚čúrok‘). V minulosti sa stalo, že počas sucha musela byť 
voda v obci zabezpečovaná cisternou s pitnou vodou, nakoľko hladina vody v období sucha klesá.320 

5.3.6. správanie, bioloGicKé a psychosociálne faKtory

Časť venovaná materiálnym podmienkam expozícií a ich vzťahu k zdraviu bola v prípade Rudnian 
nasýtená mnohými výskumami. V ďalšej časti predstavíme aspekty expozícií sociálnych determi-
nantov zdravia tvorených psychosociálnymi podmienkami a podmienkami spoločenského prostre-
dia života marginalizovaných rómskych komunít, ktoré môžu ovplyvňovať na zdravotný stav. V tejto 
oblasti je dôležitá miera dlhodobých a krátkodobých stresových faktorov pôsobiacich na zdravie. 
V poslednej časti state sa v krátkosti dotkneme aj špecifík behaviorálnych a biologických faktorov 
expozícií marginalizovaných rómskych komunít v tejto bývalej hutníckej obci.

Jedným z kľúčových rysov marginalizovaných rómskych komunít v Rudňanoch je veľká nerovnosť 
v  životných podmienkach ich obyvateľov v  porovnaní s  ne-Rómami v  obci. Zo zdravotného hľa-
diska je práve miera sociálnej nerovnosti dôležitejším ukazovateľom ako priemerný príjem.321 Ži-
votné podmienky Rómov a Rómok žijúcich v segregácií, či už v bytoch nižšieho štandardu alebo 
v  chatrčiach, sú (ako bolo demonštrované aj v  časti materiálnych podmienok) priepastné opro-
ti ne-Rómom žijúcim v obci. 

Spoločenská marginalizácia prejavovaná interakciami bez solidarity je ďalším druhom stresu pô-
sobiacim na zdravotný stav. Atmosféru v obci vykresľuje dokumentované vyjadrenie predchádza-
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júceho politického vedenia. Starosta, ktorý vo svojej funkcií zažil sedem volebných období, a jeho 
zástupca zdieľali stereotypné až rasistické tvrdenia o  Rómoch, a  to priamo vo vyjadreniach pre 
svetové médium. 322 Z rozhovoru plynulo aj schvaľovanie sterilizácie rómskych žien. 

Ďalším známym politickým incidentom bol proti-rómsky pochod v roku 2010, ktorý bol organizova-
ný extrémne pravicovou stranou Ľudová strana naše Slovensko.323 Okrem prejavov neznášanlivosti 
zo strany politických strán k Rómom a Rómkam v obci boli v marginalizovaných rómskych komu-
nitách zaznamenané taktiež prípady, ktoré sa dajú klasifikovať ako policajné násilie. 324,325,326 Atmo-
sféru nedôvery vo verejné inštitúcie sa na miestnej úrovni snaží zvrátiť zriadenie Komisie pre róm-
sku problematiku ako poradného orgánu zastupiteľstva. V tomto poradnom orgáne sú zástupcovia 
a zástupkyne zo všetkých marginalizovaných rómskych komunít, ktorým tak dáva hlas.327 

Dlhodobý stres spôsobený nepriateľských prostredím je dopĺňaný stresom spojeným s finančnou 
nestabilitou. Podľa zistení z rozhovorov, majú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít ne-
ustály problém nájsť prostriedky na náklady spojené s prežitím.328 V marginalizovaných rómskych 
komunitách je existenčný stres zo zabezpečenia základných potrieb spojený so životom bez reálnej 
možnosti mobility, či už geografickej, alebo sociálnej.329 

Čo sa týka behaviorálnych a biologických faktorov, tak podľa demografických ukazovateľov, majú 
ženy svoje prvé deti relatívne skoro.330 Demografické údaje ukazujú na mnohodetnosť. 

Prijatie zdravia ohrozujúceho správania je reakciou na nedostatok materiálnych zdrojov a stresových 
podmienok. V tomto prípade sa často spomínajú fajčenie, závislosti na látkach, či nevhodné stravo-
vacie návyky.331 

5.3.7. zdravotnícKy systém

V obci je dobrý prístup k základnej zdravotníckej infraštruktúre, sídli v nej ambulancia všeobecné-
ho lekára a pediatra a taktiež aj lekáreň.332 Ďalšie zdravotnícke zariadenia sa nachádzajú v blízkom 
okresnom meste. V  súvislosti so službami zdravotnej starostlivosti sa vyskytujú negatívne skú-
senosti. V minulosti boli totiž zaznamenané prípady segregačných praktík voči rómskym ženám 
z Rudnian v pôrodnici v Spišskej Novej Vsi.333 V nemocnici prebiehala segregácia rómskych žien, 
ktoré boli umiestňované do špeciálnych izieb a zároveň nemohli využívať spoločný priestor jedálne, 
takže museli jedávať na izbách. 

Faktická dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít 
je zvyšovaná pôsobením podporných programov. V obci pôsobia asistenti osvety zdravia v rámci 
projektu Zdravé regióny, komunitní pracovníci a terénni sociálni pracovníci. Funkčnosť týchto povo-
laní je kľúčová pre zvyšovanie podpory a posilňovanie riešenia zdravotných problémov. Jedna z vecí, 
ktorá vytvára väčšiu potrebu po takejto podpore je nízka miera základnej gramotnosti miestnych 
obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.334

V súvislosti s dostupnou zdravotnou starostlivosťou je potrebné uviesť, že vozidlá záchrannej zdra-
votnej služby odmietajú chodiť do marginalizovanej rómskej komunity Pätoracké.335 K sídlam totiž 
nevedie spevnená cesta, ale hlavne sa komunita sa nachádza v závalovom pásme. Ako je uvedené 
vyššie, závalové pásmo by malo byť uzavreté pred výstavbou, a teda by tam ani nemali bývať ľudia.
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6. Záver 

Je zdokumentované, že obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku majú o šesť 
rokov kratšiu strednú dĺžku života než celková populácia na Slovensku. Kratší život je zároveň po-
značený zvýšenou chorobnosťou.336  V predkladanej analýze, pomocou konceptu sociálnych deter-
minantov zdravia, poukazujeme na jednotlivé príčiny  nerovností v zdraví u obyvateľov marginali-
zovaných rómskych komunít. Využívame koncept sociálnych determinantov zdravia dovoľujúci de-
tailne mapovať rôzne druhy vplyvov na zdravie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. 

Analyzovanie sociálnych determinantov zdravia vyvstáva zo štrukturálnych determinantov dovoľu-
júcich existenciu a reprodukciu marginalizovaných rómskych komunít, a teda aj sociálnych deter-
minantov zdravia v takýchto komunitách. Základné štrukturálne determinanty sú načrtnuté najprv 
v širšom socioekonomickom a politickom kontexte štátu, ale potom tiež vo vzťahu k možnosti 
dosiahnuť istú socioekonomickú pozíciu (možnosť sociálnej mobility). Štrukturálne determinanty 
poukazujú na demokratické prísľuby bohatej krajiny a na obmedzené možnosti obyvateľov margi-
nalizovaných rómskych komunít prekonať bariéry marginalizácie. Bariéry marginalizácie obmedzu-
jú možnosť dosiahnuť priemernú kvalitu života na Slovensku. 

V predkladanej analýze sú bližšie rozpracované tri prípadové štúdie, ktoré sme využili na štúdium 
nerovností v sprostredkujúcich determinantov zdravia, ktorým sú obyvatelia marginalizovaných 
rómskych komunít vystavovaní a ktoré sú sprostredkujúcimi determinantami zdravia. Táto nerov-
nosť v úrovni nami skúmaných sociálnych determinantov zdravia vytvára dôležitý aspekt ovplyvňu-
júci zdravotný stav obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

 Pri analyzovaní prípadov Veľkej Idy, Luníka IX. a Rudnian sme si obzvlášť všímali aspekty, ktoré 
síce vplývajú na celú populáciu, ale vo vzťahu k Rómom a Rómkam prispievajú k dynamike margi-
nalizácie a zhoršovaniu úrovne SDZ všeobecne. Konkrétne išlo o zníženú kvalitu ovzdušia vo Veľkej 
Ide, fungovaniu skládky a bytovej politiky na Luníku IX a spoločensko-ekonomickú transformáciu 
počas prechodu na kapitalistický režim v Rudňanoch. Celkovo vo Veľkej Ide je zhoršená kvalita 
ovzdušia. Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít môžu byť vnímaní ako tí, čo prispievajú 
k zhoršovaniu kvality ovzdušia. Bez prístupu k štandardnej infraštruktúre domov a s nedostatkom 
zdrojov využívajú kúrenie tuhými palivami, ktoré je horšie pre zdravie všetkých. Záujem medziná-
rodnej firmy môže byť v upozorňovaní na iné zdroje znečistenia, a môže byť rámovaný aj etnicky. 
V prípade Luníka IX. obec ako médium verejného záujmu neprispievala k desegregácii, ale naopak 
ju podporovala. Tým sa však tiež zhoršovali podmienky pre zdravie obyvateľov. Prípad Rudnian uka-
zuje na veľkú časť obyvateľov, ktorá mohla odísť z obce, keď odišiel výnosný podnik. Časť obyvate-
ľov, ktorí ostávajú žiť v obci, sú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít znášajúci exter-
nality z využívania neobnoviteľných zdrojov. Táto časť obyvateľov čelí veľkým bariéram sociálnej 
aj fyzickej mobility bez vízie na život v lepších podmienkach pre zdravie. 

Existujúce dáta ukazujú, že na Slovensku etnicita predstavuje významný sociálny determinant zdra-
via. To znamená, že príslušnosť k rómskej, alebo ne-rómskej etnicite ovplyvňuje napr. pravdepo-
dobnosť, že sa jednotlivec narodí do istých materiálnych podmienok, ďalej to, aké prostredie bude 
formovať jeho správanie, akú bude mať trajektóriu vzdelávacím systémom a následnú možnosť zís-
kať určitú socioekonomickú pozíciu, ale tiež spôsob akým budú politiky zohľadňovať jeho potreby.

Naše prípady tiež ukazujú, že nerovnosti v zdraví sú tiež dôsledkom nastavenia verejných politík. 
Popísané prípadové štúdie predstavujú dlhoročné zdokumentované prípady so zlou situáciou týka-
júcou sa úrovne sociálnych determinantov zdravia, akými sú environmentálne riziká, nevhodné bý-
vanie, obmedzený prístup k pitnej vode a ďalšie. Verejným politikám sa však do veľkej miery nedarí 
posilňovať sociálnu súdržnosť a vyrovnávať dopady rozdielnych životných štandardov na zdravie 
obyvateľov. Riešenia tak do veľkej miery ostávajú na zodpovednosti obcí. V podmienkach obcí a ich 
lokálnych etnických vzťahov však často dochádza k ďalšej marginalizácii prejavujúcej sa na horších 
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podmienkach pre zdravie. Takýmto spôsobom sa ešte zvyšuje dopad rizík spojených s nízkou úrov-
ňou sociálnych determinantov zdravia na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. 

Ako bolo ukázané, témy zápasu o kvalitu ovzdušia verzus zápasu o práva pracujúcich, desegregácia 
v čase bytovej krízy, či vyrovnávanie sa s transformáciou lokálnej a globálnej ekonomiky sú aktuálne 
nielen pre dnešné chápanie sociálnych determinantov zdravia na Slovensku, ale aj pri premýšľaní 
o Slovensku zajtrajška. 

Slovensko sa pripravuje na intenzívnejšie vlny horúčav, častejší výskyt intenzívnych zrážok, su-
cha, či silných vetrov a víchric.337 Sociálne determinanty zdravia a spoločnosť na Slovensku 
sa pravdepodobne budú meniť v súvislosti s klimatickou zmenou, tak ako s deklarovanou trans-
formáciou ekonomiky na uhlíkovo neutrálnu.338 Fungovanie spoločnosti sa transformuje aj vo vzťa-
hu k digitalizácií a automatizácií pracovnej sily. Práve tieto spoločenské transformácie budú mať 
negatívne dopady na marginalizované rómske komunity, ak sa nepodarí nastaviť politiky berúce 
do úvahy hrozby negatívnych dopadov na marginalizované časti obyvateľov. 

7.  Odporúčania 

 D Na úrovni štátu by mali existovať mechanizmy zabezpečujúce vhodné podmienky pre zdra-
vie (napr. riešenie prístupu k základným statkom, akými sú pitná voda, dôstojné bývanie, 
kanalizácia, apod.)  pre všetkých obyvateľov vrátene marginalizovaných skupín. Mechanizmy 
by mali  byť nastavené tak aby počítali s podporou pre samosprávy. V prípade, že samospráva 
nevyužíva nastavené mechanizmy na zabezpečenie statkov,  malo by byť vyjasnené, akým 
spôsobom zasahuje štát.  

 D Vytvorenie nadväzujúcej stratégie pre integráciu Rómov, alebo iných strategických materiá-
lov na uplatnenie riešení v tejto oblasti. Dokument by mal vznikať kolaboratívne aj za účasti 
Rómov a Rómok so skúsenosťou s marginalizáciou, tak ako aj miestnych samospráv. Straté-
gia by sa mala do väčšej miery zamerať na podporu riešení vytvárajúcich sociálnu kohéziu 
na úrovni samospráv. V praxi to môže znamenať väčšiu mieru využívania metodickej podpo-
ry v lokalitách, intenzívnu mediačnú podporu, ale tiež zameranie sa na kontrolu a vymáhanie 
integračného aspektu opatrení. Súčasťou by mala byť tiež nezávislá a hlboká reflexia ak-
tuálneho nastavenia politík integrácie a ich možných zmien vo vzťahu ku kompetenciám 
jednotlivých aktérov na zabezpečenie sociálnej kohézie. 

 D Odporúčame vytvoriť mechanizmy (napr. dotačné schémy), ktoré by aktívne podporovali 
výskum, advokáciu a aktivity pomáhajúcich profesií týkajúcich sa znižovania dopadov envi-
ronmentálnej nespravodlivosti a klimatickej zmeny na marginalizované rómske komunity. 
Tieto aktivity odporúčame špeciálne prepájať s témou zdravia, keďže zdravie už tvorí jednu 
z dôležitých agend pomáhajúcich pracovníkov a pracovníčok na Slovensku. Téma zdravia 
je zároveň ľahko komunikovateľná a dôležitá pre prijímateľov podpory. 

 D Štát by mal zabezpečiť inštitucionalizáciu a udržateľné financovanie aktivít Národného 
projektu Zdravé komunity, ktorý sa zameriava špecificky na sociálne determinanty zdravia 
v marginalizovaných rómskych komunitách a má preukázateľný úspech. Udržateľné financo-
vanie by malo počítať s dôstojnými mzdami pre pracujúcich na zabezpečenie kvalitného vý-
konu. To by však nemalo obmedziť tzv. nízkoprahovosť služby, ktorá funguje na zapájaní čle-
nov komunít do poskytovania podpory. V nadväznosti na aktivity podpory by mal existovať 
vhodný spôsob výmeny skúseností medzi pomáhajúcimi pracovníkmi realizujúcimi aktivity 
Národného projektu Zdravé komunity a ostatnými pomáhajúcimi profesiami, najmä pracu-
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júcimi v terénnej sociálnej práci a komunitných centrách na regionálnej aj nadregionálnej 
úrovni.X

 D Ďalším dôležitým spôsobom diseminácie znalostí a zlepšovania praxe je pokračovať v podpore 
akademických pracovísk skúmajúcich nerovnosti v zdraví v kontexte marginalizovaných 
komunít, ich determinanty a podporiť evaluáciu intervencií zameraných na zlepšovanie 
podmienok pre zdravie. Zapojenie akademickej sféry by malo byť v spolupráci s praxou 
a tvorcami politík, aby bolo možné aplikovať výsledky vedeckého skúmania do konkrétnych 
zmien na úrovni tvorby politík a nastavovania intervencií. Pri prijímaní zákonov na Slovensku 
by sa mali do väčšej miery brať do úvahy dopady na zdravotný stav obyvateľov. Odporú-
čame doplniť do doložky vplyvov navrhovanej legislatívy sociálne determinanty zdravia. 
Toto opatrenie by malo sprevádzať vzdelávanie v oblasti sociálnych determinantov zdravia 
u kľúčových hráčov v tvorbe legislatívy.  

X Pri kategorizovaní intervencií TSP končí oblasť zdravia ako tretia najčastejšia oblasť podpory podľa MF SR, MŠVVŠ 
SR, MZ SR, MV SR, MPSVR, UHP, IVP. (2019). Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym 
vylúčením (Priebežná správa), s. 62. Dostupné na: https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohroze-
ne-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/
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