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Výsledky terénneho prieskumu zdravotného stavu rómskych komunít v osadách 

 

Ctibor MICHALKA, moderátor: Na Lekárskej fakulte v Košiciach zverejnili výsledky terénneho 

prieskumu zdravotného stavu rómskych komunít v segregovaných osadách. Odborníci potvrdili - 

obyvatelia osád sú nevzdelaní, žijú v hrozivých hygienických podmienkach a ich priemerný vek dožitia 

je až o 7 rokov kratší ako u zvyšku populácie. 

Peter BÉREŠ, redaktor: Dôvodom sú najmä ochorenia vyplývajúce až z otrasných hygienických 

podmienok v osadách, veľmi často bež tečúcej vody a bez splachovacích toaliet. Koordinátor 

výskumného tímu, hepatológ Peter Jarčuška z Univerzitnej nemocnice v Košiciach. 

Peter JARČUŠKA, hepatológ, koordinátor výskumného tímu: Som frustrovaný, že Rómovia majú až 

taký zlý zdravotný stav a také zlé socio-ekonomické podmienky. Ako sme zistili, majú vyšší výskyt 

prakticky všetkých ochorení, žijú v obrovskej chudobe, nie sú vzdelaní a ich životný štýl je úplne 

odlišný ako už bežnej populácie. Výskyt infekčnej žltačky typu B je 12,5 %, čiže každý 8. Róm má 

chronický zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy typu B, čo je rovnaké číslo ako je v 

najchudobnejších častiach sveta. 

Peter BÉREŠ, redaktor: Výsledky terénnej štúdie sú jedným z mála relevantných údajov o reálnom 

stave obyvateľov segregovaných osád. Podľa člena výskumného tímu Jána Fedačka z košickej 

Lekárskej fakulty sú dôležité najmä pre kompetentné štátne orgány. 

Ján FEDAČKO, Lekárska fakulta Košice, člen výskumného tímu: Takéto výstupy musia posúvať 

spoločnosť ďalej, musí na to reflektovať vláda, musia na to reflektovať kompetentné orgány. 

Peter BÉREŠ, redaktor: Reakcia vládneho splnomocnenca pre rómske komunity Petra Polláka. 

Peter POLLÁK, splnomocnenec vlády SR pre rómsku komunitu: Takéto štúdie slúžia na to, aby boli 

dostatočným argumentom pre zodpovedných ľudí tejto krajiny, aby sa prijali razantnejšie opatrenia 

na riešenie problémov chudoby rómskych komunít. 

Peter BÉREŠ, redaktor: S výsledkami štúdie sa v Košiciach oboznámil novozvolený prezident republiky 

Andrej Kiska. Dlhodobo neriešený rómsky problém označil za jeden z najťažších u nás, vyvolávajúci 

pnutie v spoločnosti. V rámci ciest po Slovensku preto mieni navštevovať aj rómske osady. 

Andrej KISKA, novozvolený prezident SR: Určite áno. Tak ako som tam roky chodieval, určite ma tam 

uvidíte. 

Peter BÉREŠ, redaktor: Prezident Kiska chce pre prijímanie nevyhnutných opatrení iniciovať 

rokovania odborníkov za okrúhlymi stolmi. Reakcia vládneho splnomocnenca Petra Polláka. 

Peter POLLÁK, splnomocnenec vlády SR pre rómsku komunitu: Veľmi sa teším tomu, že hlava štátu 

sa bude aktívne zaujímať o túto tému a osobne pôjde príkladom pre všetkých ostatných, či už teda 

poslancov, alebo členov vlády a zatiaľ tu žiadny prezident Slovenskej republiky nebol v osade a ja sa 

teším ma jeho záujem o túto tému a budem ho veľmi rád sprevádzať na týchto návštevách. 


