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ÚVOD 
 
Demografické, rodinné a reprodukčné správanie  rómskej populácie je „obľúbená“ 

téma laických debát a posmeškov (médiá, chaty, sociálne siete...). Okrem tzv. „bežných“ 
a bohužiaľ väčšinovo akceptovaných stereotypov, predsudkov a klišé máme vo vzťahu 
k Rómom/Rómkam na Slovensku do činenia aj s pretrvávajúcimi i aktuálne konštruovanými 
verejno-politickými mýtmi, v ktorých sa  paradoxne „zrkadlí“ neodborný diskurz . Týkajú sa 
napríklad i predstáv, očakávaní a ambícií rodín ohľadom počtu detí, plánovania rodičovstva, 
prístupu ku zdraviu, vrátane reprodukčného zdravia. 

 Dôsledkami  nie sú len skreslené odhady a prognózy o budúcej vekovo-pohlavnej 
štruktúre rómskej populácie, ale predovšetkým potenciálne chybné nastavenie priorít 
jednotlivých oblastí verejných politík. Mýtus o neochote pracovať, mýtus o objeme dávok, 
resp. finančných prostriedkov, ktoré „im ostávajú“, mýtus o tom, že „práve takto chcú žiť“, 
prípadne často frekventovaný mýtus o „údele“, ktorým sa legitimizuje každodenný život  
v chudobe i medzigeneračný prenos chudoby. 

 Jadrom predkladanej  štúdie je sekundárna analýza výskumov, ktorá sa cez  nižšie 
uvádzané  okruhy tém: 
-zlá sociálna situácia rómskych žien a ich vylúčenie z trhu práce v kombinácii s ekonomickou 
závislosťou na mužoch a podriadenom postavení voči mužom, podporovanom žitými rodovo 
stereotypnými predstavami,  
-problémy s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti so špecifickým dôrazom na dostupnosť 
služieb reprodukčného zdravia,  
-dôsledky obmedzenej zdravotnej starostlivosti na zdravotný stav rómskych žien,   
-reprodukčné správanie rómskych žien so špeciálnym dôrazom na skoré materstvá a jeho 
dôsledky, ako aj postoje k vybraným službám reprodukčného zdravia a znalosť možností 
prevencie tehotenstva  
snaží argumentačne, priamo i sprostredkovane podporiť význam, zmysel a dôvody 
dlhodobých odborných snáh o zaradenie antikoncepcie, jej niektorých druhov, medzi 
neplatené zdravotné služby, resp. ich hradenie zo štátneho rozpočtu.  
 Samozrejme, pozornosť venujeme i kontextu  medzinárodných  ľudsko-právnych  
štandardov  a odporúčaní. 
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HLAVNÉ VÝSKUMNÉ ZISTENIA: 
 

• Sociálna situácia širokých skupín rómskych žien na Slovensku je mimoriadne 
nepriaznivá. Zostávajú vo veľkej miere mimo trhu práce – ako ekonomicky neaktívne. 
Spomedzi ekonomicky aktívnych rómskych žien absolútne dominujú nezamestnané 
ženy, zamestnanosť sa pohybuje na veľmi nízkych hodnotách, špeciálne 
v segregovanom vylúčenom prostredí. Je to dôsledok diskriminačných praktík pri 
prijímaní do zamestnania – založených na etnicite, ale aj na rode. Vylúčenie z trhu 
práce má za následok veľkú ekonomickú nesamostatnosť a závislosť rómskych 
žien na svojich partneroch, ktorá je podporovaná a umocňovaná žitými 
stereotypnými predstavami a očakávaniami o úlohe žien a mužov v rómskych 
komunitách 

• Finančná situácia mnohých domácností je napätá až deficitná, príjmy prichádzajúce 
do rodiny vedú k výraznej materiálnej deprivácii a absencii voľných finančných 
prostriedkov na mimoriadne výdavky okrem základných potrieb ako jedlo, bývanie 
a ošatenie; niektoré skupiny domácností majú problémy aj s uspokojením 
najzákladnejších potrieb. Zriedkavým javom nie je život v permanentnom 
nedostatku a dlhoch 

• V prípade mnohých skupín rómskych žien je jediným širším obdobím integrácie do 
spoločnosti obdobie povinnej školskej dochádzky, po jeho ukončení zostávajú 
trvalo vylúčené z rôznych sfér verejného života a uzavreté v priestorovo 
vylúčených sídlach a v domácej sfére. Za daných okolností sa núka otázka, ako čo 
najefektívnejšie využiť obdobie integrácie rómskych žien do vzdelávacieho 
systému – nie len na vzdelávanie, ale aj z hľadiska prípravy na život 

• Veľké skupiny mladých ľudí z rómskych komunít sa nedarí udržať v školskom 
systéme, existujúca politika zamestnanosti ich v konečnom dôsledku necháva mimo 
pracovnej sily či mimo trhu práce vôbec a núti k náhradným stratégiám prežitia, 
priestorová etnická separácia a segregácia výsledný stav ešte podstatne zhoršujú  

• V záujme dosiahnutia pozitívnej zmeny sú potrebné rozsiahle intervencie vo 
všetkých naznačených bodoch. Sú medzi nimi úlohy ako: prevencia skorého 
materstva; hľadanie možností zosúladenia skorého materstva s pracovným 
uplatnením; posilnenie rómskych žien v záujme rozširovania priestoru pre slobodné 
rozhodovanie o svojom živote; podporovanie udržania mladých ľudí v systéme 
vzdelávania a zlepšenie konečného výsledku z hľadiska dosiahnutého vzdelania; 
všestranné úsilie o vytváranie lokálnych pracovných miest; prehodnotenie 
vhodnosti nástrojov podpory zamestnanosti vo vzťahu k reálnej životnej situácii 
tejto cieľovej skupiny; uplatňovanie efektívnych nástrojov proti priestorovej 
separácii a segregácii a podobne 

• Dostupné empirické informácie podali jednoznačné svedectvo o viacnásobnom 
znevýhodnení rómskych žien na trhu práce. Najsilnejšou bariérou ich širšej 
a lepšej ekonomickej integrácie, ktorej čelia spolu s rómskymi mužmi, je etnicita. 
Popri nej však narážajú zároveň na prekážky vyplývajúce z ich rodovej príslušnosti. 



6 
 

Základnou nevýhodou rómskych žien sú domáce povinnosti, ktoré im bránia 
viacerými spôsobmi v lepšom pracovnom výsledku. Sú príčinou ich úplného 
vytlačenia z trhu práce alebo im zužujú možnosti výberu a prinášajú výrazné 
dvojité zaťaženie pri kombinácii úloh v obidvoch sférach 

• Celkové hodnotenie postavenia žien a mužov vo svojom okolí ukázalo, že vzťahy 
v rómskych komunitách nie sú rovnocenné. Prakticky sa potvrdila dominantnejšia 
a slobodnejšia pozícia mužov v porovnaní so ženami 

• Napriek výskytu nových vzorcov správania a rastúcej diferencovanosti mnohé  
z rómskych žien zhodnotili svoje najbližšie okolie ako prostredie so silnými 
rodinnými sieťami, s tradičnejším partnerským a reprodukčným správaním 
a rodovo nevyváženou deľbou práce 

•  Rómske ženy s rodinnými povinnosťami sa často dostávajú do konfliktu záujmov 
medzi zodpovednosťou v rámci rodiny, potrebou zvyšovania rodinného rozpočtu, 
túžbou nadväzovať a udržiavať sociálne kontakty, prípadne túžbou naplniť 
vlastné kariérne či iné ašpirácie 

• Podľa dostupných zdrojov sa domácnosti s tradičnejším rodovým kontraktom 
a zároveň v izolovanom prostredí vyznačujú tým, že muži vlastnia väčšinu 
materiálnych zdrojov domácnosti, kontrolujú prácu žien a detí a 
sprostredkúvajú vzťahy žien so svetom mimo rodiny 

• Ženy v  podriadenej pozícii často krát nerozhodujú ani o svojom materstve – 
o zabezpečení prevencie pred otehotnením, obzvlášť v prostredí, kde je materstvo 
komunitou vnímané ako základné poslanie ženy 

• Rozprávania rómskych žien zároveň potvrdili, že nedostatok financií je u mnohých 
rómskych žien trvalý alebo dlhodobý stav, nesúvisí iba s určitým obdobím života. 
Nedostatok financií obmedzuje možnosti voľby rómskych žien na minimum. 
Prvé, čo sa z malých príjmov usilujú zabezpečiť, sú potreby detí a náklady na 
bývanie, na ostatné potreby mnohým z nich nezostávajú voľné prostriedky 

• Pre široké skupiny rómskych žien nachádzajúcich sa v nepriaznivej ekonomickej 
situácii je obmedzená dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V mnohých prípadoch 
je veľkou prekážkou priestorová vzdialenosť lekárskych služieb, obzvlášť pre 
obyvateľky segregovaných a separovaných osídlení. Za lekárom musia prekonať aj 
niekoľko kilometrovú cestu peši alebo je doprava k lekárovi záťažou pre rodinný 
rozpočet 

• Ako pomerne rozšírený problém sa ukázala finančná dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti, keď domácnosti disponibilné finančné prostriedky nepostačujú na 
zaplatenie ošetrenia a liekov, mnohé rodiny si potrebné prostriedky musia 
požičať. Ak potrebné peniaze nezoženú, na nevyhnutnú liečbu rezignujú vôbec 
v prípade dospelých, lekárske ošetrenie detí sa aj sociálne slabé rodiny usilujú 
preferovať. Problémom mnohých rómskych žien je aj zabezpečenie starostlivosti 
o ostatné deti v domácnosti pri návšteve lekára s jedným dieťaťom  

• Výskyt problémov s finančnou dostupnosťou lekárskej starostlivosti vo 
všeobecnosti, dokonca aj pri vážnejších ochoreniach, indikuje finančnú 
nedostupnosť antikoncepcie pre široké skupiny týchto žien: keď im nevychádza 
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na potrebné lieky, dostupnosť antikoncepcie sa dá predpokladať ešte 
problémovejšia 

• Zlá ekonomická situácia, v akej sa široké skupiny domácností z vylúčených osídlení 
nachádzajú, im komplikuje dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Nie len 
na dopravu k lekárovi, ale ani na poplatky a predpísané lieky finančné 
prostriedky nevychádzajú, čo rodiny núti požičiavať si alebo vedie k rezignácii na 
potrebnú liečbu či jej obmedzeniu. V nejednom prípadne znamená prakticky 
nedostupnosť niektorých služieb, napríklad aj služieb reprodukčného zdravia 
(interrupcie)  

• V previazaní na zlú ekonomickú situácia sa pre mnohé rómske ženy stáva lekárska 
starostlivosť nedostupnou. Finančný deficit je niekedy v ich rodinách taký hlboký, 
že rezignujú na lekárske ošetrenie a svoje ochorenie neriešia, usilujú sa však 
zabezpečiť a chrániť aspoň zdravie detí. Opäť prejavili tendenciu k odsúvaniu 
svojich vlastných potrieb 

• Finančný nedostatok či aktuálna chudoba predstavuje nie len prekážku rozvoja 
rómskych žien v zmysle obmedzovania príležitostí štúdia, pracovného uplatnenia či 
uplatnenia v iných oblastiach záujmu, ale pôsobí tiež ako bariéra prístupu 
k zdravotnej starostlivosti. Dlhodobejšie zotrvávanie pri takomto riešení môže mať 
dôsledky pre zdravie rómskych žien a zakladá tak riziko pre vznik ďalšej, tej 
najzákladnejšej prekážky plnohodnotnej integrácie do spoločnosti 

• Zistené problémy vylúčených domácností, prevažne odkázaných na sociálne dávky, 
pri finančnom pokrytí dopravy k lekárovi a zdravotných služieb vrátane zabezpečenia 
liekov vedú k otázke, či by sa celý systém podpory zdravotnej starostlivosti ľudí 
v hmotnej núdzi nemal vystavať úplne iným spôsobom ako je súčasný model -
zistená situácia s problémami v priestorovej, finančnej a sociálnej dostupnosti 
zdravotných služieb pomerne veľkých skupín obyvateľstva nabáda verejnú politiku 
k zodpovednej intervencii 

• Obmedzená dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zlá sociálna situácia sa 
s veľkou pravdepodobnosťou podpisujú na zdravotnom stave rómskej populácie 
vôbec, špeciálne žien. Zaznamenal sa u nich vyšší výskyt chronických ochorení, 
menej návštev u lekára so zdravotným problémom. U rómskych žien bol častejším 
dôvodom nevyhľadania lekárskeho ošetrenia nedostatok peňazí, problémy 
s dopravou a povinnosti starostlivosti o deti 

• Reprodukčné správanie rómskych žien sa vyznačuje viacerými odlišnosťami pri 
porovnaní so ženami všeobecnej populácie. Intenzívnejšie sú medzi nimi zastúpené 
matky, charakterizuje ich vyšší počet detí a skoršie pôrody. Svoj vplyv tu 
zohrávajú aj postoje rómskych komunít k materstvu ako takému, ktoré je 
považované za prvoradú úlohu ženy. Skoré materstvá majú zásadné dopady na 
životy rómskych žien, znamenajú ukončenie ich ďalšieho vzdelávania a zároveň 
horší vzdelanostný výsledok 

• Spätne hodnotia rómske ženy skoré tehotenstvá ako zlý krok, pred ktorým by 
chceli uchrániť svoje deti. Rozdiel v porovnaní so ženami všeobecnej populácie sa 
u rómskych žien prejavil aj z hľadiska využívania služieb reprodukčného zdravia. 
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Pravidelné prehliadky u gynekológa počas posledného tehotenstva neabsolvovalo 
približne 15 % rómskych žien. Dôvodom bolo presvedčenie, že to nie je potrebné, 
nakoľko tehotenstvo prebiehalo bez problémov, ďalej neznalosť takejto 
povinnosti – hlavne v segregovaných osadách, ale aj priestorová a finančná 
nedostupnosť služieb gynekológa 

• Nie všetky rómske ženy poznajú metódy prevencie tehotenstva, predovšetkým 
spomedzi mladších vekových skupín a žien s nižším vzdelaním. Ukázala sa finančná 
nedostupnosť antikoncepcie (aj iných služieb reprodukčného zdravia – interrupcií) 
pre široké skupiny rómskych žien, ako aj iné obmedzenia v jej dostupnosti 
vyplývajúce z tradičného patriarchálneho usporiadania v mnohých vylúčených 
rómskych komunitách  

• Materstvo je v rómskych komunitách vysoko cenené, čo spolu s dominanciou 
patriarchálneho usporiadania a silne nerovným rodovým kontraktom vedie 
k veľkej neslobode rómskych žien v oblasti rozhodovania o reprodukcii a využití 
služieb reprodukčného zdravia 

• Plány a sny rómskych žien o budúcnosti svojich detí smerovali k tým 
najzákladnejším podmienkam pre normálny život. Želali si vo veľkom rozsahu 
predovšetkým prekonanie rizikového veku bez tehotenstva, v čom videli posilnenie 
ich šancí na ukončenie vyššieho vzdelania a následne zvýšenie možností zamestnať 
sa, v segregovaných osadách aj možností opustiť existujúce prostredie 

• Skoré tehotenstvá a materstvá rómskych žien inšpirujú k  otázke na verejnú politiku 
v zmysle, ako štát zabezpečuje sexuálnu (rodičovskú) výchovu pre všetkých, či je 
dostupná na vidieckych školách a  podávaná na úrovni a spôsobom 
zrozumiteľným pre všetkých a pre všetky. Prípadne nakoľko sa dostanú 
k informáciám z oblasti sexuálnej a rodičovskej výchovy mladí ľudia končiaci 
školskú dochádzku predčasne, alebo navštevujúci špeciálnu školu, prípadne či sú 
tieto informácie sprostredkúvané formou, ktorá je zrozumiteľná a prijateľná, 
zostáva stále nejasné.  

• Zároveň sa otvára otázka dostupnosti služieb reprodukčného zdravia pre ženy zo 
sociálne slabého prostredia. Dokážu sociálne slabé rodiny zabezpečiť hradenie 
antikoncepcie dospievajúcim dcéram, ak nemajú na pokrytie najzákladnejších 
potrieb a zažívajú situácie extrémnej deprivácie? Pravdepodobnejšia odpoveď asi 
bude, že iba ťažko; a to popri ignorovaní faktu o nízkej úrovni diskusií rodičov 
s deťmi na témy reprodukčného zdravia 

• Vo verejnom diskurze na Slovensku sú skoré materstvá mladých rómskych žien 
skôr terčom ironických komentárov než objektom serióznych a podporných 
verejných politík.  Výchova k plánovanému rodičovstvu a hlavne antikoncepcia a 
iné služby sexuálneho a reprodukčného zdravia sa považujú za osobnú vec 
jednotlivcov a ponechávajú sa na rodinu; štát (silne ovplyvňovaný zásahmi 
predovšetkým katolíckej cirkvi) sa svojej zodpovednosti v tejto oblasti stále vyhýba  

• Skoré materstvo z pohľadu rómskych žien je najväčším problémom pre rodičov 
dievčaťa. A tiež pre dievča samotné, lebo „si ničí život a marí svoje životné šance“. 
Skúsenosť rómskych žien naznačila rozdiel medzi mestským prostredím 
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a segregovanou osadou v pohľade na skoré partnerstvá a materstvá. V osadách sa 
nezriedka už aj veľmi mladé dievčatá považujú za „dospelé“ pre partnerský život. Do 
skorého partnerstva tu dievčatá tlačia aj takéto postoje v ich okolí, keď sa s inou 
zvolenou cestou než je život s partnerom v rannom veku stávajú terčom posmeškov zo 
strany komunity. Izolované, vylúčené prostredie pozitívnej zmene nenahráva, skôr 
naopak. Hľadať možnosti intervencie v záujme posilnenia rómskych dievčat by 
malo patriť k zásadným úlohám zlepšenia ich postavenia 

• Väčšina rómskych žien na pravidelné prehliadky v tehotenstve chodí, na čom 
môže mať svoj podiel aj podmienenie nároku na vyplatenie zvýšenej dávky v hmotnej 
núdzi pre tehotnú ženu práve pravidelnými návštevami tehotenskej poradne. Zároveň 
ale zaznamenali skupinu rómskych žien, ktoré pravidelné návštevy neabsolvujú. 
Dôvodom je subjektívne posúdenie nepotrebnosti kontrol u lekára pri 
bezproblémovom tehotenstve, neinformovanosť o takejto potrebe lekárskej 
starostlivosti a obmedzenia v priestorovej a finančnej dostupnosti tejto služby 

• Nedostatok vedomostí o predchádzaní tehotenstvu mali mladé rómske ženy, hlavne 
zo segregovaných osád, a ženy s nižším vzdelaním, ktoré neukončia ZŠ v deviatej 
triede alebo nenavštevujú štandardnú školu. Akoby vzdelávací systém niektoré 
skupiny žien so sexuálnou výchovou (alebo rodičovskou výchovou – ako sa 
pomenúva v rezorte školstva) nezastihol. Určitú mieru neznalosti 
a neinformovanosti o plánovanom rodičovstve však prejavili všetky skupiny rómskych 
žien, aj ženy všeobecnej populácie z geografickej blízkosti rómskych komunít. 
Z percentuálnych skóre o uvedených metódach prevencie tehotenstva vyplynulo, že 
rómske ženy mali v súhrne menej poznatkov a informácií 

• Antikoncepčné tabletky rómske ženy považovali za finančne nedostupné, pretože 
pre väčšinu rómskych žien v nepriaznivej ekonomickej situácii bez pracovného príjmu 
a v odkázanosti na sociálne dávky predstavuje neriešiteľný problém dať mesačne 10- 
20 euro 

• Existujú lokality (východné Slovensko), kde sú postoje komunity k užívaniu 
antikoncepcie negatívne až odmietavé, predovšetkým zo strany mužov. Mnohé 
rómske ženy tam nemajú k antikoncepcii prístup (geografická a finančná 
nedostupnosť), ba nezriedka nemajú ani základné informácie o nej, pritom im 
ochranu pred otehotnením nedovolí partner, ktorý zároveň nie je ochotný nijako 
sa obmedzovať pri sexuálnom styku. Slobodné rozhodovanie žien o počte detí je 
za daných podmienok nemožné 

• Rómske ženy po viacerých pôrodoch skôr preferujú sterilizáciu, ako 
antikoncepciu. Dá sa predpokladať, že z finančných dôvodov; i preto, že ide  
o trvalé riešenie 

• Pri umelom prerušení tehotenstva sa prejavilo pomerne veľké pochopenie týchto 
žien; väčšinou rómske ženy neodsudzovali riešenie tehotenstva interrupciou. 
Niektoré zo žien k tomu však zároveň dodávali, že by sa pre interrupciu ony osobne 
nerozhodli, hoci u iných ju tolerujú. Pripomínali najmä zlú ekonomickú situáciu 
a veľký počet detí ako tolerovaný dôvod pre takéto rozhodnutie, prípadne ešte 
mladý vek ženy alebo ochorenie 
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• Čo sa týka postoja rómskej komunity k interrupciám, tu rómske ženy videli ako 
zložitejšie segregované osady, kde je prerušenie tehotenstva často brané stále ako 
neprípustné, to na jednej strane. Na strane druhej ženy zároveň nastolili problém 
dominancie muža, ktorý o interrupcii rozhoduje. Hoci sa žena na starostlivosť 
a výchovu dieťaťa necíti, partner jej prerušenie tehotenstva nedovolí.  Následne 
však dochádza k situáciám, že neskôr partnerku opustí a nestará sa o narodené 
dieťa 

• Výskumne zaznamenaný  bol  aj problém finančný. Podľa rómskych žien vysoký 
počet detí v osadách naznačuje, že si tehotenstvo nedávajú prerušiť, pričom 
dôvodom môže byť okrem tradičného rodového usporiadania aj nedostatok peňazí na 
zákrok (interrupcia je spoplatnená sumou 250 euro). Táto služba reprodukčného 
zdravia je pre mnohé rómske ženy v zlej ekonomickej situácii prakticky 
nedostupná, podobne ako sa uvádza pri finančnej nedostupnosti antikoncepcie  

• Výber z dostupných výskumných údajov o žitej realite rómskych žien a ich 
skúsenostiach a poznatkoch z oblasti reprodukčného zdravia nastoľuje pred 
verejné politiky množstvo výziev zásadného charakteru. Mali by si klásť otázku, 
ako posilniť rómske dievčatá v ich slobodnom rozhodovaní o svojom materstve, 
ako pomôcť rómskym matkám v nepriaznivej sociálnej situácii pri ich snahe 
ochrániť svoje deti pred skorými tehotenstvami a podobne. Jednou z ciest podpory 
je zvýšenie informovanosti o službách reprodukčného zdravia a všestranná 
podpora ich dostupnosti, aj formou hradenia prevencie z verejného rozpočtu 
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Kontext  medzinárodných ľudsko-právnych  štandardov a odporúčaní 
 

Nevyhnutným predpokladom   rovnosti a posilnenia postavenia  žien je kontrola a 
plánovanie vlastnej plodnosti, ktoré je zároveň  jednou z ciest ku  výraznejšej osobnostnej 
integrite a rovnoprávnejšiemu sociálnemu začleneniu znevýhodnených skupín žien. 
Dôvodom je nielen nutnosť plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúca z 
medzinárodných zmlúv a členstva v Európskej únii, ale predovšetkým riešenie 
pretrvávajúcich rodových nerovností a eliminácia rodovej diskriminácie. Uplatňovanie 
princípu rodovej rovnosti, ktorý patrí medzi základné piliere antidiskriminačnej politiky si 
vyžaduje diagnostikovať a identifikovať existujúce nerovnosti, špecifické situácie 
a rozdielne potreby žien a mužov v každej oblasti  života prostredníctvom diferencovanej 
analýzy, štatistík, štúdií, hodnotení a auditov existujúcej legislatívy... Konečným cieľom je 
nastavenie verejných politík v SR tak, aby došlo ku merateľnému pokroku v indikovaných 
oblastiach- jednou z nich je  práve oblasť  sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane  
služieb na podporu zdravia. 

Slovenská republika podpísala všetky hlavné  medzinárodné dokumenty o ľudských 
právach, v ktorých sa od jednotlivých štátov požaduje zabezpečenie prístupu ku kompletnej  
škále služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia pre ženy a dospievajúce dievčatá.  
Súvisiacou povinnosťou je  sprístupnenie  podrobných informácií o antikoncepčných  
metódach, vrátane sexuálnej výchovy na školách, predovšetkým však  zabezpečenie 
finančne dostupnej, spoľahlivej a akceptovateľnej  antikoncepcie.  

Slovenská republika ratifikovala zmluvy o ľudských právach prijaté Radou Európy 
(Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a revidovaná Európska 
sociálna charta). S predmetnou agendou súvisí napríklad aj ratifikovaný Pakt o občianskych a 
politických právach, Pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,  Dohovor o 
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a Dohovor o právach dieťaťa.  

Podľa článku 12 ods. 1 Paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 
každý má právo na dosiahnutie najvyššej dosiahnuteľnej úrovne fyzického a duševného 
zdravia. Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva zdôrazňuje, že toto právo zahŕňa aj 
povinnosť štátu zabezpečiť, aby zdravotnícke zariadenia, tovary a služby existovali v 
dostatočnom množstve, boli dostupné a akceptovateľné pre všetky a všetkých bez akejkoľvek 
diskriminácie. Dostupnosť zahŕňa aj ekonomickú dostupnosť, čo znamená, že zdravotná 
starostlivosť musí byť „finančne dostupná pre všetkých vrátane sociálne znevýhodnených 
skupín“. Zdravotná starostlivosť musí byť zároveň akceptovateľná, teda citlivá voči 
potrebám a osobným okolnostiam žien a musí byť aj medicínsky vhodná a kvalitná. Výbor 
pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vykladá právo na zdravie ako právo, ktoré 
zahŕňa aj právo na sexuálne a reprodukčné zdravie. Podľa Výboru by vlády mali tiež 
zabezpečiť, aby boli dostupné všetky lieky, ktoré sú na Modelovom zozname esenciálnych 
liekov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý zahŕňa aj skupinu antikoncepčných 
prostriedkov. 

Svetová zdravotnícka organizácia zahrnula antikoncepčné prostriedky vrátane 
núdzovej antikoncepcie do zoznamu esenciálnych liekov, ktoré by mal štát finančne 
sprístupniť pre všetky a všetkých.  Osemnásť členských štátov Európskej únie súhlasilo s 
úplným alebo čiastočným pokrytím nákladov na antikoncepčné prostriedky prostredníctvom 
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systému verejného zdravotného poistenia (v SR ide len o sterilizáciu zo zdravotných dôvodov, 
antikoncepčné prostriedky nie sú hradené, napriek tomu, že sa nachádzajú na Modelovom 
zozname esenciálnych liekov SZO a používateľky tak musia platiť plnú cenu. Vzhľadom na 
to, že antikoncepčné prostriedky nespadajú ani pod cenovú reguláciu liekov, ich cenu určuje 
trh,  čo  v realite znamená, že ich  cena je jednoducho „privysoká“, resp. pre mnohé 
užívateľky ide o bariéru k ich užívaniu). 

Záväznou zmluvou je pre Slovenskú republiku aj vyššie uvádzaný Dohovor o 
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, 1979),  ktorý od štátov vyžaduje  
odstránenie diskriminácie žien vo všetkých oblastiach života, vrátane prístupu ku zdravotnej 
starostlivosti. V r. 2008 výbor, dohliadajúci nad dodržiavaním  Dohovoru zdôraznil, že služby 
týkajúce sa plánovaného rodičovstva na Slovensku, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj 
antikoncepcia, nespĺňajú požiadavky medzinárodného práva. Výbor od vlády požadoval, aby 
„prijala opatrenia na zlepšenie prístupu žien a dospievajúcich dievčat ku finančne dostupnej 
reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a opatrenia na zlepšenie prístupu k informáciám a 
k finančne dostupným prostriedkom plánovaného rodičovstva…”. Záverečné zistenia a 
odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien po prerokovaní Druhej, tretej a štvrtej 
periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien (CEDAW) vo Výbore OSN pre odstránenie diskriminácie žien dňa 14. júla 
2008 v New Yorku zaviazali Slovenskú republiku predložiť odpočet plnenia odporúčaní 
výboru v roku 2014.  

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (zastupiteľský orgán Rady Európy) prijalo v 
r. 2008 rezolúciu vyzývajúcu štáty, aby zabezpečili prístup k antikoncepčným prostriedkom, 
ako aj ich finančnú dostupnosť a aby zároveň zabezpečili v školách sexuálnu výchovu s 
cieľom predchádzať nechceným tehotenstvám a prípadným následným interrupciám. 

Samozrejme, informované rozhodnutia žien a dievčat, týkajúce sa antikoncepčných 
metód a používania antikoncepčných prostriedkov nie sú možné bez prekonania 
informačných bariér, primeraného vzdelávania a cieleného poradenstva. Nedostatok 
presných, nestranných a komplexných informácií o metódach plánovaného rodičovstva je 
ďalším faktorom, ktorý bráni ženám a dospievajúcim dievčatám v prístupe k moderným 
antikoncepčným prostriedkom. Európsky výbor pre sociálne práva vyžaduje od členských 
štátov, aby zabezpečili „poskytovanie sexuálnej výchovy počas celého obdobia školského 
vzdelávania“, aby sexuálna výchova „tvorila súčasť bežných školských osnov“, aby takéto 
vzdelávanie bolo „adekvátne v kvantitatívnom zmysle“, a aby bolo „objektívne, založené na 
najnovších vedeckých poznatkoch a neobsahovalo cenzurovanie, utajovanie či zámerné 
dezinterpretovanie informácií, napr. čo sa týka antikoncepcie a rôznych prostriedkov na 
zachovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia“. 

Ako problematické vnímame, že na Slovensku nie je sexuálna výchova povinným 
vyučovaným predmetom, a ak je aj poskytovaná, vyučuje sa na hodinách prírodopisu, resp. 
biológie, prípadne na hodinách etiky alebo náboženstva. Kvalita a komplexnosť takéhoto 
vzdelávania tak do veľkej miery závisí od prístupu a vôle jednotlivých učiteliek 
a učiteľov... 
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Okolnosti a kontext vybraných aspektov zdravia a reprodukčného zdravia 
rómskych žien 

 
Výber podporných údajov (hradenie antikoncepcie z verejného rozpočtu/zaradenie 
antikoncepcie medzi neplatené zdravotné služby) z dostupných zdrojov o situácii rómskych 
žien 
 

Sekundárna analýza dostupných výskumov sa zamerala na štyri základné okruhy 
tém, ktoré by  mohli argumentačne podporiť zaradenie antikoncepcie, jej niektorých 
druhov, medzi neplatené zdravotné služby, resp. ich hradenie zo štátneho rozpočtu. 
Prvým tematickým okruhom sú údaje o obrovskom vylúčení rómskych žien z trhu práce 
a zlej sociálnej situácii charakterizovanej nedostatkom financií na základné potreby, ako aj 
ekonomickej závislosti rómskych žien na mužoch a ich podriadenom postavení 
podporovanom žitými rodovo stereotypnými predstavami. 
Druhý okruh sa koncentroval okolo problémov v dostupnosti zdravotnej starostlivosti vôbec 
a preferencii potrieb a ošetrenia detí, so špecifickým dôrazom na dostupnosť služieb 
reprodukčného zdravia. 
Tretí okruh sa venuje dôsledkom obmedzenej zdravotnej starostlivosti na zdravotný stav 
rómskych žien. 
 Štvrtý tematický okruh mapuje reprodukčné správanie rómskych žien so špeciálnym 
dôrazom na skoré materstvá a jeho dôsledky, ako aj postoje k vybraným službám 
reprodukčného zdravia a znalosť možností prevencie tehotenstva. 
 
 

1.1. Obrovská miera ekonomického vylúčenia a zlá sociálna situácia 
mnohých rómskych žien 

 
 

Sociálna situácia širokých skupín rómskych žien na Slovensku je mimoriadne 
nepriaznivá. Zostávajú vo veľkej miere mimo trhu práce vôbec – ako ekonomicky neaktívne. 
Spomedzi ekonomicky aktívnych rómskych žien absolútne dominujú nezamestnané ženy, 
zamestnanosť sa pohybuje na veľmi nízkych hodnotách, špeciálne v segregovanom 
vylúčenom prostredí. Je to dôsledok diskriminačných praktík pri prijímaní do zamestnania – 
založených na etnicite, ale aj na rode. Vylúčenie z trhu práce má za následok veľkú 
ekonomickú nesamostatnosť a závislosť rómskych žien na svojich partneroch, ktorá je 
podporovaná a umocňovaná žitými stereotypnými predstavami a očakávaniami o úlohe žien 
a mužov v rómskych komunitách. Finančná situácia mnohých domácností je napätá až 
deficitná, príjmy prichádzajúce do rodiny vedú k výraznej materiálnej deprivácii a absencii 
voľných finančných prostriedkov na mimoriadne výdavky okrem základných potrieb ako 
jedlo, bývanie a ošatenie; niektoré skupiny domácností majú problémy aj s uspokojením 
najzákladnejších potrieb. Zriedkavým javom nie je život v permanentnom nedostatku a 
dlhoch. 
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• Veľký podiel rómskych žien mimo trhu práce – sú ekonomicky neaktívne 

 
Moderný svet je organizovaný na princípe platenej práce, z ktorej sa odvodzuje nie len 

postavenie a význam jednotlivca, ale aj jeho životná úroveň a životná úroveň jeho rodiny. 
Podľa odbornej literatúry čím je človek dlhšie nezamestnaný, tým je jeho finančná situácia 
a existenčná situácia jeho rodiny horšia. Dlhodobá nezamestnanosť sa zvykne označovať ako 
„vstupenku do sveta chudoby a núdze“ (Mareš, 2002, s. 75). Príjem z podpôr a dávok len 
ťažko dokáže pokryť základné potreby rodín, čo má za následok, že uvádza takéto rodiny do 
dlhov.  
Ako potvrdili mnohé štúdie z posledného desaťročia, slovenská spoločnosť ako celok 
prejavuje stále veľké rodové rozdiely podľa postavenia na trhu práce.1 A ako potvrdili 
empirické údaje z výskumu životných podmienok rómskych domácností, rómska populácia 
nie je v tomto smere výnimkou. Skôr naopak – rozdiely medzi jednotlivými typmi 
ekonomickej (ne)aktivity žien a mužov sú v rámci nej ešte omnoho hlbšie (UNDP, 2012). 
Zo vzájomného porovnania rómskych mužov a žien podľa deklarovanej ekonomickej aktivity 
vyplynuli značné diferencie, ktoré sa týkali tak ekonomicky aktívnych, ako aj niektorých 
statusov ekonomicky neaktívnych. Podiel pracujúcich bol za rómskych mužov viac ako 
dvojnásobne vyšší ako u rómskych žien. Zo skúmaných rómskych žien 15+ rokov sa ako 
pracujúca identifikovalo len 6 %, z rómskych mužov to bolo takmer 14 %. V podsúbore 
rómskych mužov boli tiež silnejšie zastúpení nezamestnaní, a to takmer o 20 % (62,8 % oproti 
45,9 % za rómske ženy).  
Na druhej strane bolo v porovnaní s mužmi výrazne viac rómskych žien mimo trhu práce – 
ekonomicky neaktívnych. Vyššie zastúpenie mali ženy na starobnom dôchodku (v priemere 
cca 11 % žien ku 6 % mužov), v domácnosti (4 % žien ku 0,1 % mužov) a na materskej 
a rodičovskej dovolenke (až 20,1 % v rámci rómskych žien a iba 1,5 % v rámci rómskych 
mužov). Podiel študujúcich bol mierne vyšší na strane mužov (7,4 % ku 6,5 % žien); rovnako 
aj podiel invalidných dôchodcov (6,4 % ku 4 % žien). Iný ekonomický status deklarovalo 
o málo viac rómskych žien (2,8 % vs. 1,8 % mužov).  
Rómske ženy sú teda neporovnateľne častejšie ako muži na rodičovskej dovolenke 
a v domácnosti a menej ich je pracujúcich, ale aj nezamestnaných. Celkovo sa do 
skupiny ekonomicky aktívnych (t. j. pracujúci a nezamestnaní spolu) zaradilo 76,6 % 
rómskych mužov, z rómskych žien to bolo len 52 %. Ekonomicky aktívna je v priemere 
každá druhá rómska žena, z rómskych mužov patrili medzi ekonomicky aktívnych traja 
z každých štyroch.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Podrobnejšie viď: Filadelfiová, 2002, 2007; 2010a; Holubová, 2009, 2010; Tieňová..., 2008; Monitorovacia..., 
2011. 
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Graf 1: Porovnanie rómskych mužov a žien 15+ rokov podľa deklarovaného ekonomického 
statusu (v %) 
 

 
Zdroj: UNDP, 2012. 
Otázka: Aké je momentálne Vaše ekonomické postavenie? (OČD = ošetrovanie člena domácnosti.) 
 
 
 
Štruktúra žien z rómskych komunít sa podľa deklarovanej ekonomickej aktivity značne 
odlišovala aj v porovnaní so ženami z geograficky blízkeho okolia (graf 2). Na strane 
rómskych žien sa zistil vyšší potenciál pre ekonomickú aktivitu, hoci za obidve skupiny žien 
podstatne menší oproti mužom a s menším vzájomným rozdielom. Pracovnú silu 
predstavovalo spolu 52 % rómskych žien a 42,5 % zo žien z geograficky blízkeho 
prostredia, avšak za Rómky zostala zväčša nevyužitá. Podiel nezamestnaných 
k pracujúcim bol za rómske ženy 46 % ku 6 %; u žien príslušníčok všeobecnej 
populácie v rovnakom geografickom prostredí to bolo 6 % nezamestnaných ku 36 % 
pracujúcich.  
Mimo ekonomickej aktivity bola z rómskych žien približne polovica (každá druhá) a zo žien 
reprezentujúcich všeobecnú populáciu takmer 60 %. Odlišnosti sa zaznamenali pri materskej 
a rodičovskej dovolenke a pri ženách v domácnosti, ktorých bolo viac v rámci rómskych žien. 
Na rodičovskom voľne bolo 20 % skúmaných rómskych žien vo veku 15+ rokov, zo žien 
z geograficky blízkeho prostredia to bolo približne tri krát menej (necelých 7 %). Za ženu v 
domácnosti sa označili presne 4 % Rómok a iba necelé 1 % žien z blízkeho okolia. 
Samozrejme, že na výslednú štruktúru podľa deklarovaného ekonomického statusu vplývala 
vo veľkej miere veková skladba a odchod na starobný dôchodok: podiel dôchodkýň bol za 
Rómky viac ako trojnásobne nižší než vo všeobecnej skupine žien. Za ženy vo veku 15+ 
rokov bolo o niečo viac študujúcich dievčat vo všeobecnej populácii žien, invalidné dôchodky 
boli tiež mierne prechýlené k všeobecným ženám, iný ekonomický status bol zasa častejší 
v rámci rómskych žien. 
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Graf 2: Rómske ženy 15+ rokov podľa ekonomického statusu – porovnanie s geograficky 
blízkou všeobecnou populáciou žien (v %) 
 

 
Zdroj: UNDP, 2012. 
Otázka: Aké je momentálne Vaše ekonomické postavenie? (OČD = ošetrovanie člena domácnosti.) 
 
 
Ako ukázal výskum UNDP, okrem toho, že je veľa žien mimo ekonomickej aktivity či 
mimo trhu práce (sú na dôchodku alebo poskytujú domácu starostlivosť), ani aktívnu 
pracovnú silu žien sa nedarí zúročiť. Platí to pre obidve porovnávané skupiny na 
základe pohlavia, ale špeciálne pre rómske ženy. Podľa údajov sa na trhu práce uplatňuje 
iba menej ako pätina rómskych mužov tvoriacich pracovnú silu (80 % pracovnej sily je 
bez pracovného miesta) a približne jedna desatina ženskej pracovnej sily (90 % zostáva 
mimo sféry platenej práce); pritom takýto stav je už dlhodobý. 
 
 
Graf 3: Rómske ženy 15+ rokov podľa ekonomického statusu a typu bývania (v %) 
 

 
Zdroj: UNDP, 2012. 
Otázka: Aké je momentálne Vaše ekonomické postavenie? (OČD = ošetrovanie člena domácnosti.) 
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Do úrovne pracovnej aktivity intervenuje výraznejšie typ bývania (graf 3). Pracujúce ženy 
tvorili v segregovaných osadách iba nepatrných 2,5 %, spomedzi žien zo separovaných sídiel 
na okraji alebo v rámci obce to bolo 6,2 % a za rómske ženy žijúce rozptýlene 9,8 %. Čiže len 
necelé 3 % skúmaných rómskych žien vo veku 15+ rokov žijúcich v segregovaných 
osadách malo status pracujúcej, medzi rómskymi ženami žijúcimi rozptýlene tvorili 
takmer jednu desatinu. Hoci je „pracovný“ výsledok mužov i žien veľmi, veľmi nízky vo 
všetkých rómskych prostrediach (segregované, separované, žijúci rozptýlene), zdá sa, akoby 
sa príležitosti na prácu pre rómskych mužov i ženy žijúce rozptýlene predsa len mierne 
zvyšovali.  
 
 
Podiel nezamestnaných bol za všetky tri porovnávané prostredia rómskych žien 
približne vyrovnaný (46 %), podobne aj podiel žien na rodičovskej alebo materskej 
dovolenke (okolo 20 %), tiež tzv. iných statusov (do 3 %) a študujúcich žien (6 až 7 %). 
Kde sa určitá odlišnosť prejavila, to boli dôchodkyne a ženy v domácnosti. Starobných 
dôchodkýň bolo najmenej medzi ženami v segregovanom prostredí, na druhej strane táto 
skupina rómskych žien sa vyznačovala vyšším podielom invalidných dôchodkýň, a tiež 
vyšším zastúpením žien v domácnosti.  
 
 
Napriek tomu, že rodové rozdiely z hľadiska ekonomického postavenia sú na slovenskom 
trhu práce všeobecné, v rómskom prostredí sa ešte viac umocňujú, aj v porovnaní so 
ženami z geograficky blízkeho prostredia. Navyše k ďalšiemu prehĺbeniu prispieva 
priestorová segregácia: v segregovaných osadách sa rómske ženy takmer vôbec nedostávajú 
k pracovnej aktivite (ani 3 %), častejšie zostávajú v domácnosti alebo sú invalidné 
dôchodkyne. Okrem všeobecných faktorov, ako sú demografické (vyššia plodnosť, vyššia 
a skoršia úmrtnosť žien i mužov, nižší očakávaný vek dožitia), zdravotné (horší zdravotný 
stav, vyššia chorobnosť) a pracovné (menej pracovných príležitostí, nekvalifikovaná 
pracovná sila), tu pôsobí silnejšie vplyv kultúrnych noriem a očakávaní týkajúcich sa roly 
mužov a žien v rodine a v spoločnosti. V prípade zvýšeného výskytu invalidných 
dôchodkýň medzi rómskymi ženami v segregovaných osadách (vrátane nižšieho podielu 
starobných dôchodkýň) môžu zistené údaje poukazovať na negatívnejšie dopady zlej kvality 
života v segregovaných osadách na zdravie rómskych žien z tohto prostredia (UNDP, 2012). 
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Tabuľka 1: Deklarovaná ekonomická aktivita rómskych žien a mužov podľa veku (v %) 
 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ 
Rómske ženy   

Deti a študujúce 99,6 22,7 - - - - 
Pracujúce - 5,2 5,1 9,1 10,2 - 

Dôchodkyne a choré 0,4 1,9 2,0 3,7 13,9 87,1 
Doma  - 34,1 44,3 19,2 17,5 1,5 

Nezamestnané  - 36,1 48,6 68,0 58,4 11,4 
Rómski muži  

Deti a študujúci 99,1 26,5 - - - - 
Pracujúci - 10,9 14,9 19,3 16,3 4,4 

Dôchodcovia a chorí 0,9 2,0 3,8 4,9 16,9 68,4 
Doma  - 3,0 5,4 3,1 3,6 0,9 

Nezamestnaní  - 57,6 75,9 72,7 63,2 26,3 
Spolu rómska 
populácia 

 

Deti a študujúci 99,3 24,5 - - - - 
Pracujúci - 8,0 10,4 14,3 13,3 2,0 

Dôchodcovia a chorí 0,7 2,0 2,9 4,3 15,4 78,5 
Doma  - 18,7 24,5 11,1 10,5 1,2 

Nezamestnaní  - 46,8 62,2 70,4 60,8 18,3 
Geograficky blízka 
všeobecná populácia 

 

Deti a študujúci 100,0 61,9 3,2 - - - 
Pracujúci - 19,5 70,1 73,8 74,8 16,5 

Dôchodcovia a chorí - 5,1 2,6 6,2 8,6 81,6 
Doma  - 4,2 14,3 6,9 5,8 0,3 

Nezamestnaní  - 9,3 9,7 13,1 10,8 1,6 
Zdroj: UNDP, 2012. 
Vysvetlenie kategórií: Deti a študujúci = maloletí, žiaci a študenti; Pracujúci = živnosť i podnikanie, zamestnanie na plný 
i čiastočný úväzok a iná pracovná aktivita; Dôchodcovia a chorí = starobní dôchodcovia, invalidní a chorí; Doma = osoby 
v domácnosti, na materskej i rodičovskej dovolenke a opatrujúci člena domácnosti; Nezamestnaní = nezamestnaní. 
Poznámka: Veková skupina za jednotlivé podsúbory tvorí spolu 100 %.  
 
Zo vzájomných komparácií najmladších skupín produktívneho veku (15-24 rokov) sa 
prejavilo jednak odlišné reprodukčné správanie rómskej a geograficky blízkej všeobecnej 
populácie, ktoré už v tomto nízkom veku posúva veľkú časť rómskych obyvateľov 
(predovšetkým žien) mimo trhu práce – do sféry neplatenej ženskej práce v domácnosti.2 
V podstate platí, že v prípade mnohých skupín rómskych žien je jediným širším obdobím 
integrácie do spoločnosti obdobie povinnej školskej dochádzky, po jeho ukončení zostávajú 
trvalo vylúčené z rôznych sfér verejného života a uzavreté v priestorovo vylúčených sídlach 
a v domácej sfére. Za daných okolností sa núka otázka, ako čo najefektívnejšie využiť 
obdobie integrácie rómskych žien do vzdelávacieho systému – nie len na vzdelávanie, ale aj 
z hľadiska prípravy na život. 
Údaje zároveň veľmi jednoznačne potvrdili nižšiu mieru zotrvávania mladých ľudí rómskej 
národnosti v systéme vzdelávania, čo sa následne s veľkou pravdepodobnosťou odráža na 
vývoji ich ďalšej pracovnej kariéry a pracovnej aktivity. Vysoký podiel nezamestnaných 
spolu s nízkym podielom pracujúcich už v najmladšej skupine veku poukazuje na hĺbku 
                                                 
2 V tejto súvislosti sa dá ďalej hovoriť o  zmarených príležitostiach a neuskutočnených životných plánoch rómskych žien, 
prípadne o malej miere slobody rozhodovania rómskych žien pre skoré materstvo (Dáta o..., 2009; Obraz..., 2012). Pri tvorbe 
politík a nástrojov podpory by sa na hľadisko ľudských práv rómskych žien rozhodne nemalo zabúdať. 
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vylúčenia rómskej populácie z trhu práce, na absenciu akýchkoľvek, resp. vhodných 
príležitostí na zamestnanie, a naznačujú aj možnú neefektívnosť existujúcich politík 
zamestnanosti pre túto cieľovú skupinu. Nielenže sa nedarí udržať veľké skupiny mladých 
ľudí z rómskych komunít v školskom systéme, ale už v mladom veku ich existujúca politika 
zamestnanosti v konečnom dôsledku necháva mimo pracovnej sily či mimo trhu práce vôbec 
a núti k náhradným stratégiám prežitia.  
Ďalším faktorom vplyvu, na ktorý získané empirické dáta upozornili, je zhoršovanie štruktúry 
podľa ekonomickej aktivity s priestorovým vylúčením. Nech už sú priame príčiny 
nepriaznivej ekonomickej skladby akékoľvek (málo lokálnych pracovných príležitostí, menej 
ochoty či schopností pracovať, obmedzené možnosti voľby medzi zamestnaním a domácou 
starostlivosťou a podobne), priestorová etnická separácia a segregácia výsledný stav ešte 
podstatne zhoršujú.  
V záujme dosiahnutia pozitívnej zmeny sú potrebné rozsiahle intervencie vo všetkých 
naznačených bodoch. Sú medzi nimi úlohy ako: prevencia skorého materstva; hľadanie 
možností zosúladenia skorého materstva s pracovným uplatnením, aby neznamenalo koniec 
akejkoľvek pracovnej kariéry rómskych žien; posilnenie rómskych žien v záujme rozširovania 
priestoru pre slobodné rozhodovanie o svojom živote; všemožne podporovať udržanie 
mladých ľudí v systéme vzdelávania a zlepšenie konečného výsledku z hľadiska dosiahnutého 
vzdelania; všestranné úsilie o vytváranie lokálnych pracovných miest; prehodnotenie 
vhodnosti nástrojov podpory zamestnanosti vo vzťahu k reálnej životnej situácii tejto cieľovej 
skupiny; hľadať a uplatňovať efektívne nástroje proti priestorovej separácii a segregácii 
a podobne.  
Analýza dostupných kvantitatívnych údajov oprávňuje konštatovať, že vývoj ekonomickej 
aktivity či pracovnej kariéry sa v prípade rómskej populácie odohráva úplne odlišne ako 
u všeobecnej populácie, a to napriek geografickej príslušnosti k podobnému priestoru. Fakty 
akoby hovorili o dvoch úplne odlišných krajinách s inou úrovňou rozvoja, nie o „susedoch“. 
Šance a predpoklady smerom k úspešnému uplatneniu na trhu práce sú za obidve 
porovnávané skupiny obyvateľstva úplne iné a v neprospech rómskych obyvateľov. Na 
základe deklarovaného ekonomického statusu rómska pracovná sila zostáva prakticky po celý 
životný cyklus, vo všetkých kategóriách veku, prevažne bez uplatnenia v zamestnaní, čo ešte 
vo zvýšenej miere platí pre rómske ženy a segregované sídla. 
 
• Veľmi nízka zamestnanosť rómskych žien 

Dostupné štúdie o marginalizovaných rómskych komunitách, ktoré sa pokúšali integrovať 
rodovú dimenziu (Dáta o..., 2009; Obraz..., 2012), naznačili silný vplyv rodových 
stereotypov v rómskych spoločenstvách, ako aj vyššiu úroveň obmedzovania ľudských 
práv rómskych žien. To sa následne prejavuje na ich výslednom postavení na trhu práce. 
Porovnanie situácie žien a mužov na základe vzťahu k trhu práce potvrdilo značné rodové 
disproporcie vo všetkých sledovaných ukazovateľoch (UNDP, 2012). Rodové rozdiely boli 
vlastné rómskej i všeobecnej populácii, no za rómsku dosahovali niekoľkonásobne vyšší 
„gap“. Zamestnanosť rómskych žien bola aj pri celkovej veľmi nízkej úrovni za súhrnnú 
rómsku populáciu vo všetkých vekových a generačných skupinách minimálne o polovicu 
nižšia oproti rómskym mužom (20 % za rómskych mužov a 10 % za rómske ženy).  
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Tabuľka 2: Prehľad základných mier vo vzťahu k trhu práce podľa pohlavia – porovnanie 
rómskej a geograficky blízkej všeobecnej populácie (v %) 
 Rómska populácia Geograficky blízka všeobecná 

populácia 
Muži Ženy Muži Ženy 

Zamestnanosť podľa VZPS  
Očistený podiel pracujúcich (odpracovaná 1 hod.+) na celku populácie 

- 15+ rokov 19,5 10,5 52,7 39,6 
- 15-64 rokov 20,1 11,0 61,2 49,1 
- 15-55 rokov 20,7 11,4 65,1 57,5 
- 15-24 rokov 15,2 7,7 23,3 16,7 
- 25-54 rokov 23,4 13,4 78,5 67,4 
- 55-64 rokov 11,5 4,7 49,4 23,7 

Nezamestnanosť podľa VZPS  
Podiel nezamestnaných na pracovnej sile 

- 15+ rokov 71,9 75,1 10,4 9,3 
- 15-64 rokov 72,0 75,1 10,4 9,5 
- 15-55 rokov 72,3 75,5 11,1 9,3 
- 15-24 rokov 73,4 73,3 26,1 10,0 
- 25-54 rokov 71,8 75,7 9,7 9,6 
- 55-64 rokov 69,0 69,2 4,9 8,3 

Miera ekonomickej aktivity Podiel ekon. aktívnych (pracujúci + nezamestnaní) na celku populácie 
- 15+ rokov 69,6 42,1 58,8 43,7 

- 15-64 rokov 71,9 44,0 68,3 54,2 
- 15-55 rokov 74,7 46,5 73,2 63,4 
- 15-24 rokov 57,1 28,9 31,5 18,6 
- 25-54 rokov 83,0 55,1 86,9 74,5 
- 55-64 rokov 37,1 15,2 51,9 25,9 

Mimo trhu práce Ako % z celku populácie 
- 15+ rokov 30,4 57,9 41,2 56,3 

- 15-64 rokov 28,1 56,0 31,7 45,8 
- 15-55 rokov 25,3 53,5 26,8 36,6 
- 15-24 rokov 42,9 71,2 68,5 81,5 
- 25-54 rokov 17,0 44,9 13,1 25,4 
- 55-64 rokov 62,9 84,8 48,1 74,1 

Zdroj: UNDP, 2012. 
Poznámka: Jednotlivé statusy ekonomickej aktivity vymedzené podľa metodiky VZPS. Za celok SR boli v roku 2010 
priemerné hodnoty ukazovateľov nasledovné: miera zamestnanosti mužov 15+ rokov 58,2 % a žien 43,4 %; miera 
zamestnanosti za mužov 15-64 rokov 65,2 % a za ženy 52,3%; miera nezamestnanosti mužov 15+ rokov 14,2 % a žien 14,6 
%; miera ekonomickej aktivity mužov 67,8 % a žien 50,8 %; mimo trhu práce bolo z mužov 32,2 % a zo žien 49,2 %. 
 
Oproti geograficky blízkej všeobecnej populácii bolo zaostávanie rómskych žien v miere 
zamestnanosti podstatne vyššie ako za mužov: miera zamestnanosti rómskych mužov bola 
v porovnaní s mužmi všeobecnej populácie z geografickej blízkosti tri krát nižšia (20 % ku 
61% a 65 %), za rómske ženy to bolo v porovnaní so všeobecnými ženami 4-5-krát menej (11 
% ku 49 % a 57 %). „Geograficko-etnická“ rodová priepasť v zamestnanosti bola 
v prípade žien veľká už u najmladšej generácie (7,7 % za rómske ženy 15-24 rokov ku 16,7 % 
za rovnaké ženy všeobecnej populácie), s prechodom k starším generáciám sa ale ešte 
rozširovala (až na rozdiel 4,7 % ku 23,7 % za vekovú kategóriu 55-64 rokov). Konkrétne za 
populáciu vymedzenú intervalom 15+ rokov sa zamestnanosť rómskych žien dostala na 
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úroveň 10,5 % a zamestnanosť žien zo všeobecnej populácie v geografickej blízkosti dosiahla 
39,6 % (za rómskych a všeobecných mužov to bolo 19,5 % ku 52,7 %).3 
Nezamestnanosť mužov a žien, sa vo vnútri obidvoch porovnávaných populácií tak 
významne ako zamestnanosť nelíšila. Dôvodom bola celkovo vysoká nezamestnanosť za 
rómsku, a v porovnaní s tým nízka, ale rodovo vyrovnaná nezamestnanosť za všeobecnú 
populáciu z blízkeho priestoru. V rámci rómskej populácie bol rozdiel nezamestnanosti medzi 
ženami a mužmi cca 3 %; za všeobecnú populáciu boli v porovnaní s nimi jej hodnoty sedem 
krát nižšie, no rodovo sa líšili iba o 1 %. Kým nezamestnanosť rómskych mužov 15-64 rokov 
vystúpila na 72 % a za rómske ženy až nad 75 %, za všeobecnú populáciu mala u mužov 
hodnotu tesne nad 10 % a u žien cez 9 %. Vyplýva z toho, že za všeobecnú populáciu bola 
vyššia nezamestnanosť mužov, za rómsku populáciu naopak – vyššiu mieru nezamestnanosti 
mali ženy. Vôbec najvyššiu nezamestnanosť dosiahli rómske ženy strednej generácie (75,7 
%), z geograficky blízkej všeobecnej populácie muži najmladšej generácie (26,1 %). 
Kým zamestnanosť vyšla zo vzájomných komparácií ako rodovo odlišná (významne sa 
líšila medzi mužmi a ženami u rómskej, ako aj u všeobecnej populácie), pri miere 
nezamestnanosti takéto jednoznačné zhrnutie neplatilo. Hoci sa nezamestnanosť 
mnohonásobne líšila medzi rómskou a všeobecnou populáciou (70 % ku 10 %), vo vnútri 
rodový rozdiel nebol veľký (pre mužov aj ženy v prípade rómskej populácie nad 70 % a za 
všeobecnú okolo 10 %). Rómske ženy boli ale vo väčšej miere mimo trhu práce vôbec: 56 % 
rómskych žien vo veku 15-64 rokov na rozdiel od 45,8 % žien všeobecnej populácie a 28,1 % 
rómskych mužov. 
 
 
Graf 4: Prehľad základných mier vo vzťahu k trhu práce podľa pohlavia – porovnanie rómskej 
a geograficky blízkej všeobecnej populácie (GBVP) vo veku 15-64 rokov (v %) 
 

 
Zdroj: UNDP, 2012. 
Poznámka: Jednotlivé statusy ekonomickej aktivity podľa metodiky VZPS.  
 

                                                 
3 Priemerná miera zamestnanosti za celú populáciu Slovenska dosiahla v roku 2010 u mužov 58,2 % a v prípade žien 43,4 %. 
Znamená to, že nie len rómski muži a ženy, ale aj muži a ženy reprezentujúci geograficky blízku všeobecnú populáciu 
vykázali dosť výrazne nižšiu zamestnanosť ako celok mužov a žien krajiny. Opätovne zistené údaje identifikovali trojakú 
redukciu v úrovni zamestnanosti: medzi celkom Slovenska a všeobecnou populáciou z regiónov susediacich s rómskymi 
komunitami; medzi všeobecnou populáciou z blízkosti rómskych komunít a rómskou populáciou; medzi príslušníkmi 
jednotlivých typov rómskych komunít. A k týmto geografickým a etnickým diferenciám sa ešte pridávajú rodové rozdiely. 
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Vylúčenie rómskej populácie z trhu práce (ekonomická neaktivita) je veľké a úspešné 
zaradenie v rámci neho (ako pracujúci) nízke už pri celkovom pohľade, no pri 
rómskych ženách nadobúda priam obrovské rozmery, ktoré sa ešte s priestorovým 
vylúčením ďalej rozširujú. Jedna desatina pracujúcich rómskych žien je pre Slovensko 
veľmi zlý výsledok, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou nebude celý pokrývať „slobodná 
voľba rómskych žien“ pre zotrvanie v domácnosti.  
 
 
Celkovo z analýzy kvantitatívnych dát o ekonomickom statuse (UNDP, 2012) vyplýva, že 
súhrnná miera ekonomickej aktivity je síce za rómsku populáciu vyššia, výdatne z nej ale 
odčerpáva nezamestnanosť. Napriek geografickej blízkosti je rozdiel v ekonomickej aktivite 
rómskej a všeobecnej populácie obrovský, potvrdili ho všetky miery používané na 
definovanie vzťahu k trhu práce. Menej študujúcich, viac invalidných dôchodcov, 
mnohonásobne menej starobných dôchodcov, omnoho viac žien v domácnosti, 
neporovnateľne viac nezamestnaných, a naopak neporovnateľne menej pracujúcich – tak 
vyzerá v skratke rozdiel v štruktúre na základe ekonomickej aktivity medzi rómskou 
a všeobecnou populáciou, napriek geografickej blízkosti regiónu. Diametrálne odlišný podiel 
nezamestnaných (vysoký) a zamestnaných (nízky) v rámci rómskej populácie na rozdiel od 
všeobecnej v geografickej blízkosti môže naznačovať pôsobenie a uplatňovanie 
diskriminačných praktík a nerovného prístupu na lokálnych trhoch práce pre túto skupinu 
obyvateľstva.  
 
 
Rozhovory s rómskymi ženami v rámci výskumu neziskovej organizácie Quo Vadis z roku 
2012 poukázali na ťažkosti a bariéry, s ktorými sa stretávajú už pri samotnom hľadaní práce. 
V slovenských podmienkach, ktoré charakterizuje pomerne vysoká nezamestnanosť, je 
problém s dostupnosťou zamestnania vyplývajúci z celkového nedostatku pracovných miest 
všeobecný, pre niektoré regióny obzvlášť. U rómskych žien (ale aj mužov) sa ku všeobecným 
ťažkostiam so získavaním zamestnania pridávajú diskriminačné bariéry: stretávajú sa s 
odmietnutím z dôvodu etnicity. Rómske ženy majú s takouto praxou pomerne bohaté 
skúsenosti. Scenár sa viac-menej opakoval: pri telefonickom rozhovore zamestnávatelia prácu 
prisľúbili, no po osobnej návšteve potenciálneho pracoviska bolo miesto obsadené. Často 
v procese uchádzania sa o prácu zohráva úlohu už samotné priezvisko – mnohí 
zamestnávatelia záujemkyňu odmietnu už na základe neho, ak prezrádza príslušnosť 
k rómskej národnosti. Ženám s netypickým rómskym priezviskom sa potom stáva, že im 
prácu aj telefonicky prisľúbia, ale po osobnom pohovore, respektíve ak sa etnicita prizná 
alebo inak prezradí, ich odmietnu prijať s odôvodnením, že pracovné miesto je už obsadené.  
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Výskumy zaznamenali bohaté skúsenosti rómskych žien s takýmto postupom: 
 

     „Áno, to je furt (potvrdzujú kolektívne viaceré rómske ženy)! Mal iks výhovoriek, ale my sme vedeli 
prečo. Ešte cez telefón, pokiaľ človeka nevidia, tak sľúbia aj modré z neba: ´Áno, máme robotu, máme 
voľné miesta.´ Ale ako náhle príde tam Róm, tak miesta sú obsadené.“ /viaceré rómske ženy 
z fokusovej skupiny zastupujúcej segregované vidiecke prostredie 
     „Mňa nie, ale počula som... akože hľadala robotu kamarátka, mali to napísané, aj na okne 
vycapené, a keď išla, tak povedali, že už majú. Popritom to tak nebolo.“ /vyučená rómska žena 
s jedným dieťaťom na RD, segregované prostredie 
     „Zavolala som na inzerát, že by som chcela robiť, teda na tú robotu; prišla som tam, cez telefón mi 
povedal, že v poriadku, že aby som prišla na pohovor, že teda je to miesto voľné. A keď som išla tam, 
tak povedal niečo od veci, že pred chvíľou tam bola napríklad jedna, takže zobral ju, že je mu to ľúto 
a to bolo všetko... Už sa mi to viackrát stalo... Ja si myslím, že aj to priezvisko robí veľa (pripomína 
druhá zo žien), keď si volala telefónom do toho zamestnania a povedala XY (nie typické rómske 
priezvisko – pozn. aut.), pomysleli si, že to určite nebude Rómka a pozvali na pohovor. Ale ako náhle 
videl...“ /nezamestnaná rómska žena s neukončenou SŠ, mestské prostredie 
     „Ja mám také priezvisko, že to nie je cigánske... tak áno, že zoberieme, máme. Prišla som tam 
a nebola šanca.“ /nezamestnaná rómska žena bez záväzkov s ukončeným SOU, segregované 
prostredie 
      „Ja som zažila, hneď po ukončení strednej školy. Som kuchár – čašník vyučená, tak som zavolala 
do hotela, lebo po známosti mi kamarátky dali vedieť, že je tam voľné miesto. Tak som tam 
zavolala, priezvisko mám XY (nie typické rómske – pozn. aut.), povedali: ´Príďte!´ Prišla som na 
pohovor a keď ma videli, že som Rómka, to priezvisko sa im nezdalo, tak už nemali miesto. Potom 
z úradu práce ma poslali, že by som mohla ísť robiť do pohostinstva čašníčku, tiež mi ale povedali do 
očí, že tam by určite Cigánku nechceli, aby obsluhovala.“ /nezamestnaná rómska žena so SOU 
a jedným dieťaťom, dobrovoľníčka, mesto – separované prostredie 
     „Ja som chcela, ešte som nemala ani decko, nič, mala som osemnásť, devätnásť rokov, chcela som 
ísť robiť do Čiech. Volala som, všetko, už som tam mala prísť, a keď som zavolala, že či nebude 
problém, že som Rómka, tak mi povedal, že aby som ani nechodila. Ja mám veľa skúseností... hej, vieš 
čo, keď hocikde pôjdem, tak povedia, nepotrebujeme alebo teraz sme zobrali. Nechcú skrátka.“ 
/nezamestnaná rómska žena, SŠ s maturitou 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
S uvedenými diskriminačnými praktikami sa stretávajú rómske ženy s rôznym statusom 
vzdelania, popri ženách s neukončeným stredoškolským vzdelaním uvádzali skúsenosť 
s diskrimináciou aj držiteľky výučných listov alebo maturitných vysvedčení. Na základe 
bohatých skúseností s diskrimináciou na základe etnicity vyjadrila jedna zo žien pochybnosť, načo je 
Rómom vzdelanie, keď prácu ani tak nezískajú: 
 
 

„Ale keď aj tá škola! Človek sa aj učí, aj čas, aj všetko, a keď si hľadá robotu, tak aj potrebujú 
a nezoberú. Vidia tmavšia – a už nezoberie. Napríklad má v časopise vypísané, že berie, volá tam, aj 
príde tam. A vidí – a nezoberie.“ /rómska žena, neukončená SOU 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
Smerom dovnútra rómskej populácie výslednú štruktúru podľa ekonomickej aktivity 
ovplyvňuje typ miesta bydliska založený na priestorovej integrácii či vylúčení. Podiel 
nezamestnaných je vysoký a podiel pracujúcich nízky vo všetkých rómskych prostrediach, so 
segregáciou sa však posúva ešte k horšiemu výsledku z hľadiska úspešnej integrácie do trhu 
práce. Navyše segregácia na základe bývania vplýva aj na typ vykonávanej pracovnej 
činnosti, ktorú posúva viac smerom k neštandardným formám práce (dočasným, náhodným, 
sezónnym a podobne).  
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Celkové údaje o zamestnanosti a postavení žien a mužov na slovenskom trhu práce 
potvrdzujú významné rozdiely v konečnom dosiahnutom výsledku obidvoch skupín. Rodové 
rozdiely sú zatiaľ trvalou súčasťou sféry platenej práce a prejavujú sa na všetkých jej 
dimenziách a rovinách. Či sa sleduje možnosť získať prácu alebo umiestnenie na trhu práce, 
postavenie a benefity na pracovisku a podobne, rozdiely v neprospech žien pretrvávajú. 
Vykazujú nižšiu zamestnanosť vo všeobecnosti i za špecifické skupiny, ako napríklad pri 
porovnávaní rodičov malých detí, sú menej zastúpené v riadiacich postoch, na lepšie 
platených pracovných miestach, častejšie pracujú pod svoju kvalifikáciu, koncentrujú sa 
v odvetviach a profesiách, ktoré sa vyznačujú nižšími odmenami za prácu a podobne 
(Bútorová a kol., 2008; Holubová, 2010, 2012).  
Ako dokumentujú predchádzajúce odseky, rodové rozdiely v oblasti platenej práce neplatia 
len pre celkovú populáciu Slovenska, horšie postavenie žien vychádza aj v rámci rómskej 
populácie, dokonca ešte oveľa výraznejšie. Horšie „pracovné“ postavenie reflektujú samotné 
rómske ženy, rodové rozdiely v pracovnej sfére vnímajú veľmi intenzívne. Vyjadrili 
všeobecný súhlas s rozdielmi v pracovnej aktivite mužov a žien, niektoré poukázali na 
diskrimináciu na základe rodu i na dôvody, ktoré rodové rozdiely spôsobujú. Muži získavajú 
prácu oveľa ľahšie ako ženy – v tom sa názory zhodovali naprieč aktuálnemu pracovnému 
statusu alebo dosiahnutému vzdelaniu rómskych žien. Medzi dôvodmi lepšieho prístupu 
rómskych mužov k zamestnaniu, ich väčších príležitostí pre pracovné uplatnenie a nájdenie si 
zamestnania dominovali domáce povinnosti žien. Ako výsledky výskumov naznačili, 
starostlivosť o deti a domácnosť obmedzuje pracovné možnosti rómskych žien vo verejnej 
sfére viacerými spôsobmi. Obmedzujúcim faktorom uchádzania sa o platenú prácu vôbec je 
primárna zodpovednosť za domácnosť a jej členov a rozsah domácich prác a povinností: 
 

      „Lebo sú ženy – kvôli domácnosti, rodine, deťom (odpoveď na otázku o dôvodoch pomalšieho 
pracovného postupu žien).“ /rómska žena s neukončenou SŠ na RD so štyrmi deťmi, segregované 
prostredie 
     „Preto majú, podľa mňa, muži väčšiu šancu do tej roboty, lebo žena sa musí točiť okolo detí, či 
variť, či prať. Chlap, poviem ako je, ten narobí drevo, nanosí vodu; niekedy si tú vodu nanosím aj 
sama. Takže chlap, podľa mňa, má väčšiu šancu mať (zamestnanie – pozn. aut.).“ /rómska žena na RD 
s neukončenou SŠ, segregované prostredie 
     „Lebo muž tak nie je utrápený, tak psychicky (odpoveď na otázku moderátorky, prečo má muž viac 
príležitostí do roboty). Žena si musí všetko v tej hlave premietať, ako všetko spraviť, aby bolo dobre. 
Musí si aj ten čas zadeliť, kedy dať deťom jesť, kedy ich zase uspať, keď už spia... čo mám ísť urobiť, či 
prať, či to spraviť. Je to také ťažké. A predsa ten muž má, podľa mňa, ľahšiu hlavu. Aj keď chodí do tej 
roboty, príde domov: ´Ja som taký utrápený!´ Niekedy ani z tej roboty nie je taký utrápený a ide si 
ľahnúť...“ /vyučená rómska žena s jedným dieťaťom na RD, segregované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
Ďalším spôsobom, ako primárne určenie zodpovednosti rómskych žien za domácu sféru 
zužuje ich výber pracovného uplatnenia vo verejnej je skutočnosť, že si musia hľadať 
„dostupnú“ prácu v zmysle priestoru a času. Sú silne previazané s miestom bydliska a jeho 
blízkym okolím, čo im zabraňuje vycestovať prípadne za pracovnými príležitosťami do 
vzdialenejších miest alebo do zahraničia. A sú tiež viazané na možnosti práce cez deň. Muži 
môžu cestovať mimo bydlisko a pracovať v rôznych pracovných režimoch, čo ich pracovné 
príležitosti zvyšuje: 
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     „Majú väčšiu fyzickú silu (odpoveď na otázku, prečo majú muži väčšiu šancu zamestnať sa), ale nie 
len o to... Ideme sa spýtať: ´Beriete do roboty?´ Vidia čierne ´ksichty´, hotovo, koniec, robota nie je! ... 
A napríklad, ak sú manželia alebo žijú v páre, kde sú deti, tak si myslím, že automaticky ten muž môže 
vycestovať a žena s tými deťmi nemá ako. Tá musí predsa byť doma, starať sa o deti, školu a všetko. 
Muž je povinný ísť zabezpečiť, skúsiť, no tá žena nemá šancu.“ /rómska žena s neukončenou SŠ na RD 
so štyrmi deťmi, segregované prostredie 
     „...rýchlejšie sa zamestnajú... ale majú ľahší prístup k robote. Chlap keby chcel tak, ja neviem, si 
spraví vysokozdvižný, si spraví taký kurz, ide do toho závodu, potiahne nočné, denné, chlap nemá 
starosť prísť domov. Ja musím uvariť, poriadiť, musím deti zaniesť ráno do škôlky, to mám naopak 
starosť ja. Ja si musím vybaviť takú robotu, kde stíham ešte doma si spraviť aj to, čo treba. Ja neviem, 
keby chcel môj muž a keby veľmi chcel, tak má možnosť ísť robiť aj niekde inde, majú väčšiu možnosť, 
nie len jedna stavba je, jeden zamestnávateľ, keby chceli idú do zahraničia alebo do iného mesta 
a robia niekde inde...“ /rómska žena pracujúca mimo vyučený odbor, dve deti 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
Ešte iný typ pôsobenia domácich povinností žien proti ich zamestnanosti sa prejavuje 
v postojovej rovine. Prístup zamestnávateľov voči uchádzačkám o prácu je často poznačený 
stereotypnými očakávaniami o negatívnych dôsledkoch ich domácich povinností na pracovný 
výkon. Aj rómske ženy sa na pohovoroch u zamestnávateľa stretávajú s otázkami o počte 
a veku detí, resp. u mladých žien očakávajú odchod na materskú, čo napokon vedie 
k zamietnutiu žiadosti o zamestnanie. 
     „Áno (odpoveď na otázku, či chlapi majú viacej možností nájsť si prácu ako ženy), lebo nás ženy 
odbijú. Keď aj dotazník robíš, tak sa ťa automaticky pýtajú, koľko máš detí, koľko majú rokov. Ak 
povieš, že máš školopovinné deti, tak ťa odmietnu, lebo si pomyslia, že sa ty musíš o ne starať a kde 
budeš chodiť do roboty! A ten chlap je živiteľom rodiny, automaticky ide a robí. Nemáme také 
možnosti ako muži. Je to tak.“ /nezamestnaná rómska žena so SOU a dvomi deťmi pracujúca ako 
dobrovoľníčka, mesto – separované prostredie 
     „Muži to majú lepšie asi v tom, že na tej stavbe nevyžadujú výučný list. Ani tam sa nepýtajú, či má 
ženu, deti, to ich vôbec nezaujíma.“ /nezamestnaná rómska žena z mesta so SOU, dve deti 
     „Neviem veľmi odpovedať (odpoveď na otázku moderátorky, ako vníma rozdiely medzi mužmi 
a ženami v oblasti prístupu k zamestnaniu), pretože ja som bola na materskej dovolenke, odkedy som 
sa vydala. A toto sú vlastne také dva roky, ktoré sa starám, zarábam finančne ja. Ťažká otázka, ale aj 
tak si myslím, že väčšinou tí muži sú skôr na prvom mieste... Áno (stretla sa s tým, že sa jej na 
pohovore pýtali, koľko má detí – pozn. aut.). No určite nie (či sa to pýtajú aj mužov)!“ /rómska žena 
so SOU na RD s tromi deťmi pracujúca v MVO, mestské separované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
Čo z pohľadu rómskych žien zvyšuje mužom šance na platenú prácu je ich väčšia fyzická sila. 
Jej zaradenie medzi dôvody vyšších šancí pracovného uplatnenia mužov naznačuje širšiu 
dostupnosť nekvalifikovanej a ťažkej fyzickej práce v regióne, ako aj širšiu skúsenosť 
s takýmto pracovným uplatnením v okolí. Ako prezentujú aj výroky uvádzané vyššie, 
dostupné pracovné miesta súvisia so stavebníctvom, majú podobu kopáčskych prác 
a narábania s krompáčom a podobne, čo sú práce, ktoré ženy nezvládnu: 
 

     „Majú robotu hocikde, či pôjdu kopať alebo tak (odpoveď na otázku, či to muži majú ľahšie), 
viacej sú ženy diskriminované. Krompáčom robiť, oni majú vždy robotu, to je o partii...“ 
/nezamestnaná rómska žena bez záväzkov so SOU, segregované prostredie 
      „Žena je fyzicky slabšia, nezvládne to, čo zvládne ten chlap.“ /nezamestnaná rómska žena so ZŠ 
a dvomi deťmi pracujúca ako dobrovoľníčka, mesto – separované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
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Avšak aj v oblasti kvalifikovanej práce reflektovali rómske ženy lepšie pracovné možnosti 
mužov. V takomto prípade k výhodám mužov zaraďovali vzdelanie. Ak majú vyššie 
vzdelanie, ľahšie si nájdu zamestnanie ako ženy; podľa skúseností niektorých z nich dokonca 
ani rovnaký stupeň dosiahnutého vzdelania nevedie k rovnakému výsledku na trhu práce. 
 

     „Nemá takú možnosť (žena zamestnať sa – pozn. aut.). Môj muž si vždy nájde robotu, vždy zarobí 
dáko korunu a ja nemám tú možnosť... Lebo keď aj ideme niekde, tak ťa odbijú (odpovedá na otázku 
prečo ako žena nemá takú možnosť nájsť si prácu), odmietnu ťa, lebo nemám výučný list, nemám 
maturitu, nemám nič... Môj muž má ukončené stredné odborné učilište a skorej si nájde tú robou ako 
ja – lebo je muž.“ /nezamestnaná rómska žena s neukončeným SOU a dvomi deťmi, mesto – 
separované prostredie 
     „No, pravdaže (odpoveď na otázku, či majú muži viac priestoru nájsť si prácu)! ... Aj moji bratia sú 
vyučení, ja som vyučená – a čo z toho?! Bratia majú robotu, ja si nenájdem... Moje deti sú tiež 
vyučené a roboty nemajú (pridáva sa ďalšia respondentka), normálne chodí jeden syn a ostatné sú 
doma....“ /nezamestnaná rómska žena bez záväzkov so SOU, segregované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
Dostupné empirické informácie podali jednoznačné svedectvo o viacnásobnom znevýhodnení 
rómskych žien na trhu práce. Najsilnejšou bariérou ich širšej a lepšej ekonomickej integrácie, 
ktorej čelia spolu s rómskymi mužmi, je etnicita. Popri nej však narážajú zároveň na prekážky 
vyplývajúce z ich rodovej príslušnosti. Základnou nevýhodou rómskych žien sú domáce 
povinnosti, ktoré im bránia viacerými spôsobmi v lepšom pracovnom výsledku. Sú príčinou 
ich úplného vytlačenia z trhu práce alebo im zužujú možnosti výberu a prinášajú výrazné 
dvojité zaťaženie pri kombinácii úloh v obidvoch sférach. 
Údaje jednoznačne potvrdili obrovskú mieru vylúčenia rómskej populácie z trhu práce, ktorá 
má za následok značnú redukciu príjmov domácností a ich zotrvávanie v chudobe a vylúčení. 
Hĺbka a rozsah ekonomického vylúčenia predstavuje veľkú bariéru integrácie do ostatných 
oblastí verejného života. U rómskych žien okrem všeobecných rodových rozdielov 
charakteristických pre slovenský trh práce, ako je prerušovaná kariéra, zotrvávanie mimo 
ekonomickej aktivity, nízka zamestnanosť, nestabilné pracovné miesta, nízke pracovné 
odmeny, pribúdajú ďalšie špecifiká a bariéry. Sú to diskriminačné praktiky pri prijímaní do 
zamestnania a nerovné zaobchádzanie na pracovnom mieste založené tak na etnicite, ako aj na 
rode, ale tiež neznalosť svojich práv a možností ich obhajoby. Výsledkom je, že sú často 
mimo trhu práce bez kompletnej sociálnej ochrany, alebo pracujú na neistých pracovných 
miestach (dočasných, v neziskovom sektore, ako dobrovoľníčky) so slabou sociálnou 
ochranou. Takéto postavenie na trhu práce nemá dostatočný integračný potenciál a z hľadiska 
budúcnosti zakladá problémy s finančným zabezpečením rómskych žien v starobe. Úspešná 
a bezproblémová integrácia rómskych žien do trhu práce zostáva akoby skôr výnimkou 
a prevažne je výsledkom vlastného úsilia – v podobe samozamestnania.  
Uvedené zistenia o slabom postavení rómskych žien na trhu práce volajú po iniciatívach 
a programoch zameraných na odstraňovanie ich diskriminácie v prístupe k zamestnaniu. 
Prihovárajú sa ale aj pre zavedenie účinných opatrení zameraných proti priestorovej 
segregácii, nakoľko práve segregáciou sa už aj tak zlé šance na prácu znižujú ešte viac 
a zvyšuje sa riziko prekérnosti práce. V kontexte zistení za jednotlivé skupiny veku 
a vzdelania sú samozrejme potrebné aj iniciatívy a programy na posilnenie kvalifikačných 
a iných predpokladov rómskych žien a mužov pre zamestnanosť. Rodové rozdiely 
v ekonomickej aktivite boli zistené podstatne vyššie za rómsku populáciu než za všeobecnú 
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z geografickej blízkosti. Môže to vypovedať o výrazne horšom postavení rómskych žien, 
o hlbšie vrastených a širšie aktívnych rodových stereotypoch a rodovo necitlivej socializácii 
v rómskom prostredí. To si vyžaduje aj ďalšie typy programov na posilnenie rómskych žien.  
 
 
• Vysoká miera ekonomickej nesamostatnosti a závislosti rómskych žien na partneroch 

umocňovaná stereotypnými predstavami rómskych komunít o úlohe žien a mužov  
 
Ekonomické vylúčenie rómskych žien – vylúčenie zo sféry platenej práce – posilňuje 

ich ekonomickú nesamostatnosť a prehlbuje závislosť od partnera. Potvrdili to výsledky 
viacerých kvalitatívnych štúdií z posledných rokov. Predovšetkým po narodení dieťaťa sa 
život mnohých rómskych žien uzatvára do domácej sféry a finančné zabezpečenie rodiny 
zostáva na mužoch, ktorí v domácej sfére iba „vypomáhajú“.  

 
 
Rómske ženy na Slovensku sa vo svojich komunitách i rodinách stretávajú s vysokou mierou 
ich „kultúrneho určenia“ pre domácu sféru, teda toho, že ich hlavná oblasť činnosti je 
značne obmedzená na vnútrorodinné a medzirodinné vzťahy, zatiaľ čo muži fungujú viac 
vo verejnej sfére. Medzi príbehmi, ktoré zaznamenal kvalitatívny výskum neziskovej 
organizácie Quo Vadis v roku 2012, boli viaceré blízke „klasickému patriarchátu“. Na 
niektoré z domácností možno nazerať ako na „mužské systémy“ organizované na 
základe kultúrnych pravidiel, ktoré definujú zodpovednosť za ochranu a zabezpečenie 
žien a detí ako mužskú úlohu. Uzavretosť do segregovaného prostredia môže ešte 
patriarchálnosť formy domácnosti a sociálnu normu založenú na živiteľskej úlohe muža 
a závislosti ženy posilňovať, rovnako ako nižšie vzdelanie. To sa v niektorých prípadoch 
prejavovalo v uprednostňovaní nárokov mužov na pracovné príležitosti, čo môže spätne viesť 
k ďalšiemu posilneniu kontroly mužov nad rozhodovaním v rámci rodiny a nad životmi žien 
a detí v domácnosti a oslabovať či komplikovať integračný proces žien a posilňovať ich 
závislosť. 
 
 
Samostatnou skupinou prekážok silnejšieho postavenia rómskych žien sú nepísané „zákony“ 
komunity – sú to vlastne živé a žité stereotypné predstavy o fungovaní rodiny 
a postavení žien a mužov v nich. Väčšina rómskych žien sa zhodla na výraznej nerovnosti 
a dominancii mužov pretrvávajúcej v rómskych komunitách. Rómske ženy konštatovali, že 
muži majú hlavné slovo, môžu si omnoho viac dovoliť ako ženy, hlavne čo sa týka kontaktov 
a pohybu mimo domácej sféry. Nároky a predstavy rómskych mužov o úlohe ženy vyšli 
veľmi rodovo stereotypné. Ich podstatné posolstvo na základe skúseností diskutujúcich je, že 
žena patrí do domácnosti, jej úlohou je starať sa o muža a deti.  
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     „...ale všade je to tak, že muž povie a žena ostane ticho.“ /rómska žena žijúca v meste, 
nesegregované prostredie 
      „...lebo už dávno to je tak nastavené (odpoveď na otázku moderátorky, prečo sú muži takí), že 
muži majú byť tí dominantní; tí, ktorí sa postarajú; tí, ktorí nevedia plakať; tí, ktorí majú silu. A žena 
má byť ten nežný kvietok, ktorý proste dokáže revať, dokáže mať cit.“ /pracujúca rómska žena z mesta, 
nesegregované prostredie 
       „Chlap si v živote viac dovolí. Nie či môže, on sa ani nepýta! Jednoducho odíde a príde ráno a je 
to akoby normálne. Keby to spravila žena, koniec sveta! ... Keď idem na malinovku alebo kade, vždy 
tie deti za sebou automaticky, že ten chlap sa nebojí o mňa. Ale kde on ide s kamarátmi, všade sám! ... 
Je to pravda (pritakávajú ostatné účastníčky diskusie).“ /rómska žena s neukončenou SŠ na RD so 
štyrmi deťmi, segregované prostredie 
     „To je už od základu v sebe dané, že žena musí byť doma a ženu si proste chlap chce len doma 
strážiť, doma pri tých deťoch, a ten chlap má ísť preč...“ /nezamestnaná rómska žena bez záväzkov 
s ukončenou SOU, segregované prostredie  
     „...pretože on je zástancom toho (odpoveď na otázku, prečo ju bývalý manžel nepustil k verejným 
aktivitám), že žena, vydatá žena má byť doma pri svojich deťoch a nie sa flákať hore – dole... Manžel 
to považoval za flákanie, že teda tam nemám čo robiť. Vedel, že možno sú tam aj nejakí muži, 
s ktorými sa budem stretávať, s ktorými budem pracovať, žiarlivosť. Tak som si musela vybrať...“ 
/rómska žena so SOU na RD s tromi deťmi pracujúca v MVO, mestské separované prostredie 
      „Povedal by mi, že na čo tam idem, samozrejme: ´Ty nemáš doma robotu?´ A just keby som 
povedala, že nemám, že mám spravené, tak podľa mňa by to nebolo dobré. Chlap môže robiť čo chce, 
ja si tak myslím, a žena nie.“ /rómska žena na RD s neukončenou SŠ, segregované prostredie 
     „Zle by bolo (odpoveď na otázku, čo by sa stalo, ak by neurobila to, čo muž považuje za jej 
povinnosť).“ /vyučená rómska žena s tromi deťmi na RD, segregované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
V rómskych komunitách je podľa výskumov stále živá a silná predstava o hlavnej úlohe 
mužov ako živiteľov rodiny. Vníma sa to ako tradícia, ktorá je tu od dávna a platí nie len 
v rómskych komunitách. Za živiteľskú úlohu muž očakáva starostlivosť v domácom kruhu od 
svojej partnerky. Viaceré rómske ženy boli s modelom muža živiteľa stotožnené, považovali 
ho za samozrejmý a správny. Argumentovali tiež situáciou osamelých matiek, kedy je rodina 
bez tejto funkcie v ťažkom ekonomickom postavení. 
 

      „Ja si myslím, že chlap sa má starať o tie deti, čo sa týka finančnej stránky a žena sa má starať 
o tie iné veci, starať sa o deti, aby mali navarené, opraté, aby sa s nimi človek rozprával. A čo, muž 
príde z roboty domov unavený a ide sa namáhať s deťmi a variť žene?“ /nezamestnaná rómska žena 
bez záväzkov so SOU, segregované prostredie 
     „Tak chlap je živiteľ rodiny. Napríklad v mojej domácnosti keď mi vyjdú peniaze, tak poviem: ´Ja 
mám skade zobrať, ja nemám skade, tak sa postaraj ty!´ Ja sa obrátim na neho, lebo ja skade... Tak on 
sa snaží, on sa postará... my sme už tak zaužívaní, to už je tak ako žijeme spolu, on sa vždy postaral. 
Lebo ja skade...?“ /nezamestnaná rómska žena so SOU a dvomi deťmi pracujúca ako dobrovoľníčka, 
mesto – separované prostredie 
     „Tak ja súhlasím s výrokom, že to tak má byť, áno... No tak žena, keď má doma deti, tak musí sa 
starať len o tie deti a muž sa musí starať o finančnú situáciu (odpoveď na otázku, prečo si myslí, že to 
tak má byť). ... Tak má aj manžel deti samozrejme (reakcia na pripomienku, či muž nemá deti), no ale, 
keď sú menšie deti, tak tá mama skrátka nesmie, nemôže ísť pracovať, skrátka sa to nedá, lebo sa musí 
starať o deti...“ /rómska žena na PN so ZŠ a s jedným  na RD, segregované prostredie 
      „Bez toho chlapa je to ťažké... Napríklad keď nemám peniaze, tak ja nepôjdem voľakde pozháňať 
alebo voľakde zarobiť alebo fušku si vybaviť. To jedine by som si mohla tamto jedine na ceste, no a to 
nechcem... Tak áno (súhlasí s poznámkou, že je v podstate závislá na mužovi – pozn. aut.), lebo som 
zvyknutá. Akože nenosil mi milión korún, ale predsa každá korunka pomôže...“ /rómska žena bez 
partnera na RD, segregované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
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Na druhej strane veľká časť rómskych žien s takýmto rodovým rozdelením nesúhlasila 
a vyjadrili viacero pochybností, ako vôbec v realite model živiteľa muža funguje a aké so 
sebou prináša problémy. Živiteľská úloha muža nie je trvalá a môže byť neistá. Vytvára 
absolútnu ekonomickú závislosť rómskych žien od svojho muža, v realite sa ale stáva, že 
živiteľ rodinu opustí a zanechá deti a ženu s vytvorenou závislosťou samé na seba. Zazneli 
tiež pochybnosti voči živiteľskej role muža v tom zmysle, či skutočne muži dokážu naplniť 
očakávania o ekonomickom zabezpečení svojej rodiny. Ženy v takomto očakávaní videli aj 
obmedzenie ich účasti v iných oblastiach spoločenského života a uplatnenia svojho vzdelania. 
 

     „Ale ten chlap ťa nezabezpečí, budeš mať oranžovú vestu celý život (reakcia na tvrdenie slobodnej 
respondentky, že keď má priateľa, už nemá usilovať o iné veci). A nie je ani to isté, že s ním ostaneš 
na celý život, dá sa povedať, možno... ti nie je súdený... Ja som mala s mužom tri deti a nechali sme sa 
po trinástich rokoch (dodáva ďalšia z diskutujúcich žien).“ /nezamestnaná rómska žena v strednom 
veku so ZŠ, segregované prostredie 
     „Nie, mal by pracovať aj muž aj žena... malo by to byť rovnocenné.“ /rómske ženy z fokusovej 
diskusie za mestské nesegregované prostredie 
     „Ja si myslím tiež, že keď už do tej školy alebo tak voľáko, že by mala dostať aj tá žena šancu, aby 
nemusela byť len doma, lebo to je potom aj z tých detí, niekedy dostaneme akože nervy z toho. A potom 
jeden druhému začneme liezť na nervy, stále to isté. Chlap si ide, prejde sa, oni vravia robota. Ale tam 
si aj posranduješ, aj povyprávaš; a žena len doma...“ /rómska žena so špeciálnou ZŠ s dvomi deťmi 
na RD, segregované prostredie 
     „Je to nesprávne, lebo by mali byť rovnocenní. Aj muž aj žena majú rovnaké práva, takisto by mali 
zarábať muž aj žena.“ /rómska žena so SOU na RD s tromi deťmi pracujúca v MVO, mestské 
separované prostredie 
     „...Tým, že ja som doma a len môj muž chodí do roboty, potom muž má pocit, že ja som povinná, 
pretože on sa o mňa stará, všetky tie podmienky celej domácnosti spĺňať, pretože ja som vlastne ten 
príživník... Tým mu dávam možnosť, aby som bola stále tá druhoradá, aby stále muž bol hore, vyššie 
ako ja. Potom nemám nárok ani na vzdelanie, ani na uplatnenie, ani na stretávanie, na debaty, ani so 
ženami na kávu, nič také, pretože on je prínos do rodiny, on sa o nás stará, a keď si to rozmyslí, tak ja 
nebudem nič...!“ /rómska žena stredného veku s VŠ pracujúca v oblasti MVO, mestské separované 
prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
Pod tlakom zlej ekonomickej situácie dochádza paradoxne k zmene postoja voči role muža 
ako jediného živiteľa, ako aj k zmene rodového kontraktu v rámci rodiny. Otvára sa tým 
zároveň priestor pre širšiu ekonomickú integráciu rómskych žien, čo môže zároveň znamenať 
nárast ich ekonomickej nezávislosti a celkové posilnenie. Otázkou však zostáva, nakoľko 
slovenský trh práce bude rómskym ženám otvorený. 
 

     „Môj muž vždy vravieval, aj mojim rodičom: ´Ja som chlap a ja si moju ženu vychovám, tá robiť 
nebude nikdy, nikde nepôjde!´ Lenže prišla taká situácia, že všetko ťahá sám, tak povedal: ´Choď, 
dones, zarob aj ty, nájdi si robotu!´ Ale kým to nebolo také ťažké, ako je to teraz, vždy vravel, že ma 
vychová on, že ja robiť nemusím nikdy v živote... A teraz zasa inak vraví, že by bol rád, keby som aj ja 
zarobila, išla.“ /nezamestnaná rómska žena so SOU a dvomi deťmi pracujúca ako dobrovoľníčka, 
mesto – separované prostredie 
     „On (manžel – pozn. aut.) jednoducho povie, že som veľmi rozumná, že mám strašne veľa rozumu... 
vždy ma tak vie ´odpálkovať´, ale ja sa nedám! Vždy som bola len tá, čo som bola dole, bral mi vždy 
sebavedomie, vždy som bola len tá, čo som dole. Teraz ja mu vždy ukážem, že nie je on ten lepší, že ja 
musím byť tá lepšia! Dokážem ho už presvedčiť o tom.“ /rómska žena pracujúca ako robotníčka 
s nadstavbovou školou a dvomi deťmi, mestské separované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
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Celkové hodnotenie postavenia žien a mužov vo svojom okolí vyšlo v tom zmysle, že vzťahy 
v rómskych komunitách nie sú rovnocenné. Prakticky sa potvrdila dominantnejšia 
a slobodnejšia pozícia mužov v porovnaní so ženami. 
 

     „Nie... toto nie. Muž sa zodvihne, ide na pivo; a žena – ty čakaj doma, kým prídem.“ /rómska žena 
z mesta pracujúca mimo vyučený odbor 
     „Práveže to neplatí, práveže Rómovia sú takí nezvyčajní, aby žena mala voľačo alebo bola 
v niečom vyššie postavená, že by viacej voľačo dosiahla ako ten chlap, to nie! Zato, že je chlap! Chlap 
je napríklad nezamestnaný a  žene by sa naskytla voľajaká práca, tak ten chlap povie: ´Ja som doma, 
tak buď aj ty doma!´ Viete, to je také, ja neviem. Každý pár je inakší, každý inak rozmýšľa, ale to je 
podľa mňa nefér, že žena by nemohla voľačo viacej, do roboty chodiť.“ /rómska žena s neukončenou 
SŠ na RD s jedným dieťaťom, segregované prostredie  
     „Nie (ženy nie sú s partnermi rovnocenné – pozn. aut.). Žena si nemôže tak dovoliť ako chlap. 
Chlap môže ísť s kamarátmi sa prejsť, už keď chce ísť tá žena, tak už na ňu kričí: ´Načo tam ideš, 
prečo tam ideš, čo tam chceš!?´ Tam je už tá, už jej neverí.“ /vyučená rómska žena s tromi deťmi na 
RD, segregované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
Vo všeobecnosti platí, že rómske ženy na Slovensku prináležia prevažne ku klasickejším 
patriarchálnym spoločenstvám, ktoré charakterizuje pretrvávanie hierarchických vzťahov 
medzi ženami a mužmi a silnejšie postavenie mužov v spoločnosti i v domácej sfére. Napriek 
výskytu nových vzorcov správania a rastúcej diferencovanosti viaceré z rómskych žien 
zhodnotili svoje najbližšie okolie ako prostredie so silnými rodinnými sieťami, s tradičnejším 
partnerským a reprodukčným správaním a rodovo nevyváženou deľbou práce. Rómske ženy 
s rodinnými povinnosťami sa často dostávajú do konfliktu záujmov medzi zodpovednosťou 
v rámci rodiny, potrebou zvyšovania rodinného rozpočtu, túžbou nadväzovať a udržiavať 
sociálne kontakty, prípadne túžbou naplniť vlastné kariérne či iné ašpirácie.  
Podľa literatúry sa domácnosti s tradičnejším rodovým kontraktom a zároveň v izolovanom 
prostredí vyznačujú tým, že muži vlastnia väčšinu materiálnych zdrojov domácnosti, 
kontrolujú prácu žien a detí a sprostredkúvajú vzťahy žien so svetom mimo rodiny. Empirické 
zistenia naznačili, že takáto situácia sa v životoch rómskych žien nezriedka objavuje. Za 
daných podmienok sa môžu sociálne uzatvárať do pasívnej a zraniteľnej úlohy závislej od 
mužského poskytovania zabezpečenia pre ich prežitie; vzdávajú sa vlastných potrieb a cieľov 
v prospech potrieb ostatných členov rodiny – mužov a detí. Závislosť žien v takomto 
rodovom usporiadaní ich núti prijímať v záujme maximalizácie svojho dlhodobého 
zabezpečenia stratégie, ktoré literatúra označuje ako „kooperatívne“. Spočívajú v tom, že žena 
sama aktívne podporuje existujúcu diskriminačnú prax v rámci domácnosti v záujme toho, 
aby získala dlhodobé zabezpečenie. Čiže na maximalizáciu svojho zabezpečenia 
a optimalizáciu životných možností za daných životných podmienok využívajú rómske ženy 
rôznorodé stratégie, vrátane obhajovania klasického patriarchálneho usporiadania (podriadia 
sa autorite muža).  
So segregáciou a izolovanosťou prostredia  sa rodová deľba medzi verejnú a domácu sféru 
ešte posilňuje, niektoré ženy sa „v uzavretom prostredí rómskej komunity“ neraz vzdávajú 
zmien a súhlasia s patriarchálnym usporiadaním, pretože nevidia nijakú alternatívu svojho 
aktuálneho či budúceho zabezpečenia. V takejto podriadenej pozícii často krát nerozhodujú 
ani o svojom materstve – o zabezpečení prevencie pred otehotnením, obzvlášť v prostredí, 
kde je materstvo komunitou vnímané za základné poslanie ženy (pozri časť 2.4.) 
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• Zlá sociálna a ekonomická situácia širokých skupín rómskych žien 
 
Podľa monitoringu príjmov a výdavkov rómskych domácností z vylúčených osídlení 

bola zistená príjmová i výdavková úroveň skúmaných domácností neštandardne nízka 
(Monitoring..., 2013). Charakterizuje ju málo príjmov, málo výdavkov a následne 
minimálny finančný rozdiel medzi nimi. Priemerný mesačný príjem na jednu domácnosť vo 
vylúčenom prostredí predstavoval 597,60 euro, čo v prepočte na jedného člena domácnosti 
znamenalo 112,75 euro (za SR vychádzal prepočítaný priemerný mesačný príjem na úrovni 
takmer 350 euro na člena domácnosti, teda tri krát vyšší). 
Priemerné mesačné výdavky vylúčených domácností zaznamenali podľa monitoringu 
552,99 euro na domácnosť a 104,34 na jedného člena (priemerný mesačný výdavok za 
SR bol opäť približne tri krát vyšší – takmer 308 euro na člena domácnosti). Rozdiel 
príjmov a výdavkov tak dosiahol v priemere 44,61 euro na vylúčenú domácnosť a 8,41 euro 
na jej jedného člena (rozdiel príjmov a výdavkov v prepočte za SR dosiahol vyše 42 euro na 
jedného člena domácnosti). Najhoršiu bilanciu zaznamenali domácnosti bez pracujúceho 
člena, kde bolo aspoň jedno maloleté dieťa a za viacčlenné domácnosti. 
Empirické údaje potvrdili v priemernom vyjadrení napätý až deficitný finančný rozpočet 
vylúčených rómskych domácností. Málo príjmov do týchto domácností umožňuje nízku 
úroveň výdavkov, a to aj výdavkov pokrývajúcich najzákladnejšie potreby, ako sú potraviny 
a bývanie. Veľká časť domácností má problém uhradiť základné potreby svojich členov, 
v niektorých z nich sa to nedarí napriek často využívaným možnostiam požičať si.  
Ako potvrdil kvalitatívny výskum UNDP z roku 2011, dlhy a zadlženosť nie sú vo vylúčenom 
rómskom prostredí neznámy jav (Kvalitatívny..., 2013). Naopak potvrdzujú, že bez 
pracovných príjmov domácnosti často nedokážu pokryť ani svoje základné potreby, čo ich 
uvádza do dlhov a nezriedka pri strate schopnosti splácať dlžoby má za následok exekúcie. 
Podľa výskumných dát až dve tretiny rómskych domácností z vylúčených osídlení mali 
nejaký dlh. Dlhovaná suma sa pohyboval od 12 euro do 30 000 euro: 28 % uviedlo dlh vo 
výške do 500 euro, v pásme od 500 do 1 500 euro sa zaradilo 23 % a dlh nad 1 500 euro malo 
16 % rómskych domácností. Priemerná výška dlhu dosiahla za segregované osady vyše 1 127 
euro, za separované sídla na okraji cez 1 188 euro a za skupinu domácností koncentrovaných 
v rámci obce 3 500 euro. (UNDP, 2013). Údaje o rozsahu a výške mesačných splátok dlhov 
a pôžičiek svedčia o vysokej miere zadlženia domácností z marginalizovaných rómskych 
osídlení. Stratégia založená na operatívnych pôžičkách je v skúmanom prostredí rozšírená, nie 
vždy ale dokáže deficitný rozpočet finančne dorovnať.  
Výška príjmu ovplyvňuje zásadným spôsobom hospodárenie domácností a „šírku“ obdobia 
z mesiaca, po aké majú k dispozícii finančné prostriedky v istom objeme. Nízke celkové 
príjmy zároveň pre široké skupiny rómskych domácností znamenajú prežívanie väčšiny 
mesiaca s veľmi malými sumami disponibilných finančných prostriedkov. Pri domácnostiach 
s najnižšími príjmami to znamená viac ako polovicu mesiaca so sumou nižšou ako 10 euro na 
jedného člena. S takýmito finančnými prostriedkami je rozhodovanie o spotrebe domácnosti 
značne obmedzené, ohrozené môže byť aj pokrytie základných potrieb a neočakávaných 
základných výdavkov – napríklad zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. 
Zistená nízka príjmová úroveň rómskych domácností z marginalizovaných osídlení 
vytvára prirodzenú východiskovú situáciu, hlavne u viacčlenných domácností 
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a domácností bez pracujúceho člena, pre materiálnu depriváciu a obmedzovanie 
v spotrebe. Súvislosť medzi príjmom a depriváciou potvrdili viaceré výskumy životných 
podmienok rómskych domácností žijúcich vo vylúčenom prostredí (UNDP, 2006, 2012; SB, 
2012; a veľa ďalších). Kvantitatívny výskum z konca roka 2010 (UNDP, 2012) dokladá, že 
značná časť rómskych domácností z vylúčeného prostredia je vystavená riziku deprivácie 
v oblasti spotreby, štandardu bežnému v spoločnosti dokázala „vyhovieť“ len malá časť z 
nich, zo segregovaných a separovaných iba zanedbateľná časť. Jedlo z mäsa každý druhý deň 
si dokázala zabezpečiť menej ako pätina z nich, nové sezónne oblečenie a obuv menej ako 
desatina, schopnosť pokryť neočakávané výdavky v sume 300 euro preukázali len 3-4 % 
rómskych domácností a týždňová dovolenka mimo domu zostala takmer úplne neznáma 
(UNDP, 2012, s. 187-189).  
Podobne rómske domácnosti zažívali podľa zistení výskumu podstatne častejšie extrémnu 
depriváciu definovanú cez také situácie, že nemali skutočne čo dať deťom jesť, nemali ako 
uvariť či zohriať jedlo alebo nemali teplo v obydlí. Pre všetky indikátory extrémnej deprivácie 
sa výskumne potvrdilo, že ich opakovaný výskyt v domácnosti bol frekventovanejší za 
vylúčené prostredie, pri všetkých ukazovateľoch vyšla veľmi úzka väzba s príjmovou 
úrovňou domácností, aj s pracovnou aktivitou jej členov – opakovane deprivované 
domácnosti mali výrazne nižšie celkové i pracovné príjmy. Čo sa konkrétne týka extrémnej 
deprivácie v podobe vyhranenej situácie, keď domácnosť skutočne nemala jedlo pre deti, zo 
skúmaných rómskych domácností ju poznala viac ako polovica, pričom v absolútnej väčšine 
prípadov išlo o opakovaný výskyt (zo všeobecnej populácie v geografickej blízkosti sa tento 
typ deprivácie vyskytol opakovane u 7 % domácností). Podľa uskutočnených analýz sa zdá, 
akoby bol pre stravovanie detí ohrozujúcim príjem nižší ako 100 euro na jedného člena 
domácnosti. Pritom domácnosti, ktoré takúto situáciu zažívali opakovane, patrili prevažne ku 
skupine takých, čo nemali nijaký pracovný príjem alebo len veľmi malý. Išlo prevažne 
o domácnosti silne naviazané na sociálne dávky, čo v prípade, ak tieto nie sú nastavené 
v dostatočnej výške, zvyšuje v konečnom dôsledku ohrozenie detí hladom (UNDP, 2012, s. 
213-214).  
Ako správa konštatuje, vo vzťahu k verejným politikám zistené fakty o deprivácii nabádajú 
prinajmenšom k dvom zásadným odporúčaniam: primárne je potrebné v záujme 
odstraňovania extrémnej chudoby napomáhať dostupnosti kvalitnejšieho zapojenia členov 
deprivovaných rodín do oficiálneho trhu práce; ak to štát ani municipality nie sú schopné 
zabezpečiť, hladina sociálnych dávok by mala byť nastavená na takej úrovni, ktorá by 
nezvyšovala riziko, že deti budú vystavené situáciám nedostatku jedla (UNDP, 2012, s. 214). 
Čo sa týka aktuálnej finančnej situácie domácnosti, vo výskume neziskovej organizácie Quo 
Vadis ju absolútna väčšina rómskych žien hodnotila negatívne, a to bez ohľadu na typ 
bývania (Obraz..., 2012). A ako hlavný dôvod zlej situácie vyšla opäť absencia pracovného 
príjmu v domácnosti a jej odkázanosť na sociálne dávky. Na skutočnosť previazania 
pracovného príjmu s únikom z pasce chudoby upozorňuje množstvo zahraničných i domácich 
štúdií a doložilo ju viacero štatistických zisťovaní a výskumov. Napríklad podľa štatistického 
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC, 2011), bola miera rizika chudoby 
nezamestnanej osoby až sedem krát vyššia ako v prípade pracujúceho: 41,1 % ku 5,7 %.  
Rozprávanie rómskych žien o svojom živote v permanentnom finančnom nedostatku 
a ťažkostiach pri zabezpečovaní najzákladnejších potrieb bez pracovných príjmov do 
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domácnosti to potvrdzuje, no podáva navyše plastickejší obraz o podobách, aké táto 
nedostatková situácia môže v realite nadobúdať. Búra zároveň v slovenskom spoločenskom 
diskurze rozšírený mýtus o veľkosti sociálnych dávok a ich zneužívaní rómskymi rodinami, 
keď prezentuje opak – ich nepostačujúcu výšku a skutočnosť, že takmer celé odchádzajú na 
základné náklady na domácnosť a na iné potreby členov rodiny nevychádzajú. Vo svojich 
príbehoch z reálneho života rómske ženy poukázali aj na negatívne dopady permanentného 
finančného nedostatku na vzťahy v rodine – vedie k vyčerpanosti, hádkam, agresivite.   
 
 

      „Ťažko, ťažko sa žije! Prakticky čo dostaneme z úradu práce, to všetko odovzdávame naspäť 
štátu...“ /nezamestnaná rómska žena so SOU a dvomi deťmi pracujúca ako dobrovoľníčka, mesto – 
separované prostredie 
     „Päť  (hodnotenie finančnej situácie od 1 do 5; kde 1 je výborná a 5 je veľmi zlá), to už človek 
slabne sám od seba, už nemá silu z čoho čerpať, lebo si musí povinnosti plniť. Zaplatiť v prvom rade 
strechu nad hlavou deťom, elektriku, do školy čo potrebujú, aby chodili čisté, aby sa nehanbili. Udržať 
si naozaj tú domácnosť z tých peňazí, čo berieme... udržať celý mesiac tak, aby keď idú deti do tej 
školy, aby nik nezbadal, aby mali desiatu, aj všetko, aby nemali pocit, že sú menejcenné. Tak my už 
sme z toho slabí, tiež v rodine hádky s mužom sú väčšinou pre peniaze. To už ten človek vybuchne, 
lebo už fakt nevládze, je zle...“ /nezamestnaná rómska žena so SOU a štyrmi deťmi, mesto – 
separované prostredie 
     „Všetko sa točí okolo peňazí, keď nie sú peniaze, tak je doma agresivita.“ /rómska žena stredného 
veku s VŠ pracujúca v oblasti MVO, mestské separované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
 
Dôvody, prečo v domácnosti pracovný príjem chýba, sú mnohé a rôznorodé. Objavila sa 
medzi nimi napríklad choroba, ochorenie alebo úraz partnera, ktoré v kombinácii 
s rodičovskou dovolenkou ženy pre rodinu znamenajú veľmi minimálny sociálny príjem. 
 
 

      „Áno (odpoveď na otázku moderátorky, či žijú štyria z 230 euro na mesiac). On (partner – pozn. 
aut.) robil... lenže mal úraz... a teraz musel ísť na operáciu, teraz ho zase čaká druhá operácia, tak 
nemôže ísť do roboty. Keď tam bol, fakt sme si žili lepšie, už keď zarábal aj on tých 400 alebo 500 
euro niekedy, ako prišlo, tak sa nám žilo lepšie. Chcela som aj tak, že keď bude robiť... taký návrh, že 
by sme išli do bytu, aspoň cez tú zimu, lebo to sa nedá. Aj keď sme si sami na vine, že sme skrátka 
v živote nedokázali to, čo sme mali – aspoň voľačo aby z nás bolo. Aj ten príjem, všetko bolo lepšie 
(keď partner pracoval – pozn. aut.).“ /rómska žena s dvomi deťmi na RD, segregované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
 
Materstvu sa v súvislosti s dôvodmi nedostatku príjmov venovalo veľa pozornosti; na jednej 
strane znižuje rodinný príjem,  na strane druhej obmedzuje možnosti pracovného príjmu ženy. 
Na čo ale rómske ženy z rôznych prostredí dávali obzvlášť silný dôraz, bola mimoriadne 
nepriaznivá situácia osamelých matiek, ktoré musia vyžiť len z rodinných či sociálnych dávok 
a nemajú popri starostlivosti o deti nie len možnosti privyrobiť si, ale ani žiadnu oporu 
a pomoc zo strany partnera.  
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     „Čo poznám jednu ženu, je sama a má päť detí... V jej koži keby som bola... by som sa asi psychicky 
zrútila alebo by som asi zo zúfalstva dala vlastné deti do detského domova, len aby im bolo dobre! 
Lebo vo finančnej situácii, ja neviem, možno ona zlyháva. Ale je sama a jej sa proste rozpadá tá 
rodina, deti. Ona už sa k niečomu inému prikláňa, niekedy ten alkohol... Ťažké,  fakt ťažké dostať sa 
do takej situácie! Ja som vždy plakala, aký mám ťažký život, no keď vidím naozaj samé ženy, čo sa 
starajú o deti! Ja som robila frajerku zo seba, že by som to dokázala; ale nie, majú to strašne ťažké, 
lebo nemajú oporu, nemajú sa o koho oprieť, je to ťažké, skutočnosť je iná. Tá opora je, keď sme 
dvaja. Tak viac človek vyrieši, máme oporu jeden od druhého.“ /nezamestnaná rómska žena so SOU 
a štyrmi deťmi, mesto – separované prostredie 
      „...je to ťažké. Ja som sa dva roky starala sama o dve deti a bolo to dosť ťažké! Mala som aj 
materskú (myslí rodičovský príspevok – pozn. aut.), prídavky, sem – tam mi pomohol oco, mama nie, 
ale dosť to bolo ťažké. Byt, elektrina – a máločo mi zostalo na stravu. Školu, obedy som polroka 
platila celú sumu, lebo som nemala vybavenú hmotnú núdzu, takže dosť to bolo ťažké. Ale prežila som, 
som tu! A vždy si poviem: ´Máme sa, tak ako sa máme, ale bude lepšie!´ Aj to tak je.“ /nezamestnaná 
rómska žena so ZŠ a dvomi deťmi pracujúca ako dobrovoľníčka, mesto – separované prostredie 
      „...ale nemám financie na to (reakcia na pripomienku spoludiskutujúcej, že môže dobehnúť 
zameškané veci z mladosti a užiť si s deťmi), som na materskej, žena na materskej nemá žiadne 
možnosti. Platíš nájom, platíš elektriku, vodu... rodičovský príspevok je taký minimálny, čo chceš, aké 
vzdelanie im chceš dať alebo niečo ukázať za 190 euro! Tie deti si zaslúžia veľa vidieť, ale nemáš 
z čoho. Čo im môžeš ukázať? Naozaj nič, jednoducho nie sú možnosti. A aj sú šikovné...“ /rómska žena 
bez partnera s tromi deťmi na RD, segregované prostredie 
     „...príjmy sú veľmi chabé! Keďže som na materskej dovolenke, mám tri deti a to, čo si pomimo 
zarobím, z toho si platím školu. A nežijem s manželom, momentálne nemá prácu, takže veľmi slabé... 
Tak to vôbec nie (reakcia na pripomienku moderátorky, že médiá informujú o tom, že žena s tromi 
deťmi má príjem 700 euro), pre mňa by tých 700 euro úplne stačilo, pretože na ten príjem, ktorý mám 
teraz...“ /rómska žena na RD s tromi deťmi pracujúca v MVO a študujúca na SŠ, mestské separované 
prostredie 
     „Žena podľa mňa (odpovedajú viaceré na otázku moderátorky, kto má ťažší život, ak ostane sám 
s deťmi) ... Lebo tie deti ostanú pri tej žene, to je isté, žiadna žena by si nedala zobrať dieťa. A niektorí 
muži sú takí, že nemajú ani záujem, keď idú preč, tak idú preč. Nájdu si druhú alebo inak rozmýšľajú 
v tej chvíli. No a žena to má ťažšie, lebo ostanú pri nej aj deti, a potom si už všetko musí sama... Ale 
v niektorých prípadoch je to aj lepšie, poviem tak ako je. Lebo musí si spraviť svoje a nemusí si 
povedať: ´No, príde z roboty, musím rýchlo toto spraviť, rýchlo tamto spraviť, lebo príde a bude zle!´“ 
/rómska žena s dvomi deťmi na RD, segregované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
 
 
Chýbajúci pracovný príjem je rozhodujúcim faktorom upadnutia domácnosti do chudoby, čo 
ho z opačnej perspektívy dostáva do pozície prostriedku zlepšenia nepriaznivej situácie. Pri 
úvahách o zlepšení aktuálnej finančnej situácie rodiny vyšla jednoznačne na prvom mieste 
práca.  
 
Respondentky ju požadovali tak pre manžela, ako aj pre seba. Napriek tomu, že je v prostredí 
rómskych komunít model jedného živiteľa – muža stále v povedomí pomerne rozšírený, 
mnohé rómske ženy preberajú alebo by chceli prebrať ekonomické zabezpečenie členov 
rodiny aj na seba, rozdeliť si túto úlohu s partnerom. Cestu z chudoby videli poväčšine 
v trvalej práci so stabilným príjmom určitej únosnej výšky, občasná práca s podpriemernými 
príjmami na zmenu nestačí. Práca je ale pre nich nedostupná: 
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      „Aby sme mali aj ja, aj muž prácu (pre zlepšenie finančnej situácie – pozn. aut.), kde budeme na 
trvalý úväzok, nie na dohodu, nie s príjmom ako mám ja, že do mesiaca môžem odrobiť deväť dní a 
zarobím 30 euro. Deväť dní nemám ešte ani za jeden mesiac odrobených, pretože ma nevolajú tak, aby 
som mala deväť dní; mám nejakých sedem dní, čo značí, že mám výplatu na tento mesiac... asi 
nejakých 70 – 80 euro. Aby som mala aj ja nejakú robotu, kde zarobím aspoň tých 400 – 450 euro, 
muž nech má aspoň tých, ja neviem, 500 euro, a už sa dá z takých dvoch výplat uživiť aj vyplatiť 
všetko.“ /rómska žena pracujúca mimo vyučený odbor, dve deti 
     „...napríklad môj muž by chcel ísť pracovať (aby zlepšil finančnú situáciu rodiny a možnosti pre 
deti – pozn. aut.), ale nie sú možnosti. Kam pôjde?!“ /rómska žena s neukončenou SOU na RD, 
segregované prostredie 
      „...ja takisto prácu hlavne (pre zlepšenie finančnej situácie – pozn. aut.), ak sa bude dať, aby mal 
manžel prácu, aj ja... bez šance zatiaľ (odpoveď na otázku moderátorky, či je nejaká reálna vízia 
práce).“ /nezamestnaná rómska žena so SOU, segregované prostredie 
      „Nájsť si robotu (odpoveď na otázku, ako by sa dala zlá finančná situácia zmeniť), pomôcť 
mužovi, aby sa sám netrápil, nelámal si hlavu, čo bude, aby sme dvaja boli na to, nie on sám. To je 
môj sen, aby sme sa dvaja na tom podieľali, že aj ja mám príjem, aj on má príjem, lebo z tejto podpory 
sa to nedá, jednoducho sa to nedá!“ /nezamestnaná rómska žena so SOU a dvomi deťmi pracujúca 
ako dobrovoľníčka, mesto – separované prostredie 
      „Mne by bolo ako jedno, čo by som išla robiť, aj som robila kade-tade, po stavbách som robila, 
upratovačku, kadečo som robila... To napríklad naši muži keď robili a potrebovali na výpomoc, že 
riadiť, okná, my sme tam aj tehly vynášali, išli sme si aj my ženy zarobiť, keď sme mali možnosť 
(pridáva sa ďalšia respondentka – pozn. aut.). Väčšinou čo som robila, tak som robila upratovačku, 
robila som už aj predavačku, to som predávala veci. Ako by som to chcela? Tým, že by som si našla aj 
ja prácu.“ /nezamestnané rómske ženy z mesta 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
 
Rozprávania rómskych žien potvrdili zistenia kvantitatívnych výskumov o zlej sociálnej 
situácii značnej časti rómskych domácností. Ukázali zároveň, že nedostatok financií je u 
mnohých rómskych žien trvalý alebo dlhodobý stav, nesúvisí iba s určitým obdobím života. 
Finančné problémy sa viazali predovšetkým so stratou pracovných príležitostí 
a s odkázanosťou na sociálne dávky. Nedostatok financií obmedzuje možnosti voľby 
rómskych žien na minimum. Prvé, čo sa z malých príjmov usilujú zabezpečiť, sú potreby detí 
a náklady na bývanie, na ostatné potreby mnohým z nich nezostávajú voľné prostriedky. 
Okrem vyrastania v chudobe, ktoré bolo nezriedka prekážkou ich rozvoja v minulosti, 
a celkovej chudoby v komunite uberajúcej z možných stratégií prežitia, veľkou bariérou je 
aktuálna finančná situácia mnohých rómskych žien. Nedovoľuje im cestovať za 
príležitosťami, nedovoľuje pobyt mimo bydliska, navyše vyčerpáva fyzicky a psychicky. 
Obzvlášť nepriaznivá je situácia osamelých matiek, u ktorých sa bariéry kumulujú – 
k finančným sa pridávajú zúžené možnosti pre deľbu starostlivosti. Jediné východisko na 
prekonanie tejto bariéry videli rómske ženy v zabezpečení pracovných príjmov, pre 
nedostatočné pracovné príležitosti a diskrimináciu pri prijímaní do zamestnania zostáva takéto 
riešenie finančných bariér pre mnohé rodiny nedostupné.  
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1.2. Obmedzená dostupnosť zdravotnej starostlivosti a preferencia potrieb 
detí 

 
Pre široké skupiny rómskych žien nachádzajúcich sa v nepriaznivej ekonomickej situácii 

je obmedzená dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V mnohých prípadoch je veľkou 
prekážkou priestorová vzdialenosť lekárskych služieb, obzvlášť pre obyvateľky 
segregovaných a separovaných osídlení. Za lekárom musia prekonať aj niekoľko kilometrovú 
cestu peši alebo je doprava k lekárovi záťažou pre rodinný rozpočet. Ako pomerne rozšírený 
problém sa ukázala finančná dostupnosť zdravotnej starostlivosti, keď domácnosti 
disponibilné finančné prostriedky nepostačujú na zaplatenie ošetrenia a liekov, mnohé rodiny 
si potrebné prostriedky musia požičať. Ak potrebné peniaze nezoženú, na nevyhnutnú liečbu 
rezignujú vôbec v prípade dospelých, lekárske ošetrenie detí sa aj sociálne slabé rodiny 
usilujú preferovať. Problémom mnohých rómskych žien je aj zabezpečenie starostlivosti 
o ostatné deti v domácnosti pri návšteve lekára s jedným dieťaťom. Výskyt problémov 
s finančnou dostupnosťou lekárskej starostlivosti vo všeobecnosti, dokonca aj pri vážnejších 
ochoreniach, indikuje finančnú nedostupnosť antikoncepcie pre široké skupiny týchto žien: 
keď im nevychádza na potrebné lieky, dostupnosť antikoncepcie sa dá predpokladať ešte 
problémovejšia. 
 
• Priestorová nedostupnosť lekárskej starostlivosti 

 
Medzi základnými potrebami života sa na popredné miesto radí zdravie a zdravotná 

starostlivosť. Ochrana zdravia a zaručenie dostupnosti zdravotníckych služieb patrí medzi 
základné ľudské práva. Ako ukázali viaceré výskumy zamerané na poznávanie životnej 
situácie rómskych domácností, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre mnohé z nich 
predstavuje pomerne veľký problém. Ten v skúmanom prostredí ani tak nesúvisel 
s nerovným zaobchádzaním zo strany zdravotníckeho personálu pri poskytovaní tejto verejnej 
služby príslušníkom a príslušníčkam rómskej menšiny, problémy sa skôr spájali s jej 
dostupnosťou.  
 
 
V mnohých prípadoch je veľkou prekážkou priestorová vzdialenosť lekárskych služieb, 
obzvlášť pre obyvateľky a obyvateľov segregovaných a separovaných osídlení. Nezriedka 
musia z vylúčených osídlení absolvovať niekoľko kilometrovú pešiu cestu k lekárovi zo 
segregovanej osady do domovskej alebo susednej obce, ak zo sídla nepremáva pravidelná 
doprava. Doma pritom zostávajú ďalšie deti odkázané na starostlivosť matky. Problémy 
s cestou k vzdialenému lekárovi sa samozrejme netýkajú iba sprevádzania detských 
pacientov, pešie cesty za lekárskym vyšetrením bez sprievodu absolvujú tiež dospelí členovia 
domácnosti pri vlastnom ochorení alebo zdravotnom probléme: 
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     „K lekárovi išli peši, je to asi 3-4 km. Chorý bol syn, mal teploty a zvracal. Za lieky platili 2 euro. 
Sestrička bola nervózna, lebo sa s ňou vadila jedna pani, lekárka bola normálna.“ 
     „Traja synovia mali teploty, zvracanie a bolesti brucha. Návšteva lekára bola v sprievode matky a 
otca - doprava pešo (v rámci obce). Správanie lekára a zdravotnej sestry je primerané.“ 
     „Najmladšia dcéra (dva roky) mala horúčky, matka s ňou išla k lekárovi pešo (sú to 4 kilometre; 
doma ešte tri maloleté deti). U lekára neplatila, za lieky 6 euro.“ 
     „Najmladšia dcéra (dva roky) mala angínu, išla som s ňou peši (cca 3 km) ja matka (doma ešte dve 
ďalšie maloleté deti). Platili len za lieky 5 euro, s ošetrením bola spokojná.“ 
     „...pred mesiacom som potrebovala ísť k doktorke ja, mala som zápal chrbtice, bolesti až v očiach. 
Sama som išla k doktorovi, peši na opačný koniec mesta (cca 3 km). Predpísala mi tabletky za 5 
euro..., nič som neplatila u doktora – keď vyšetria, neplatíš vďaka bohu, iba keď ideš na pohotovosť 
platíš 2 euro. Deti boli doma s najstarším synom (dvadsaťročný syn, ďalších päť detí vo veku 16 až 5 
rokov) ...“ 
Zdroj: Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
 
Aj pri existencii verejnej dopravy zo sídla bývania bol zo strany mnohých vylúčených 
domácností signalizovaný problém uhradiť cestovné. Pri napätom finančnom rozpočte 
domácnosti predstavuje aj niekoľko centov či euro pomerne veľkú finančnú záťaž, najmä pri 
opakovaných návštevách lekára, alebo keď sa ochorenie vyskytne práve v období pred 
dávkami: 
 

     „...dvojročný syn je chorý na priedušky, v tomto mesiaci sme boli v meste u lekárky (5 km) už druhý 
raz. Cez jesenné a zimné obdobie sme každý mesiac u lekárky. Keď nemáme na cestovné, tak 
požičiame od susedky (je gadžovka, ale ju máme radi, vždy nám pomáha) 4,20 euro tam a späť. Vždy 
čisto nosím syna k pani doktorke; sestrička, ale aj pani doktorka veľa krát nás pochváli (lieky cca 
11,30 euro).“ 
     „Naposledy bol u lekára najmladší syn (päťročný), ktorý je často chorý. K lekárovi šiel s matkou 
autobusom do mesta vzdialeného 8 km. Na autobus si požičali, keďže to bolo pred dávkami. Lekárka 
bola vraj milá. Za lekárske služby neplatili, za lieky by bolo veľa, tak ich nevybrali. Cesta ich stála 
1,20 euro, domov sa dostali autobusom. Ostatné deti boli pri starých rodičoch a starších 
súrodencoch.“ 
     „Naposledy sme boli u lekára s trinásťročnou dcérou, ktorá sa sťažovala na bolesti brucha. K 
lekárovi s ňou šla mama, išli autobusom MHD bez cestovného lístka, lebo nemali na lístok peniaze. S 
ostatnými deťmi ostala teta, lebo otec musel ísť na aktivačnú činnosť. Prehliadka u lekára prebiehala 
bez problémov. Dcére dali injekciu a predpísali jej nejaké lieky. Tie sme z lekárne nevybrali, lebo bolo 
treba doplatiť asi 5 euro a tie sme nemali. Bolesti nakoniec prešli.“ 
Zdroj: Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
 
Podľa zistení výskumu sa časť návštev u lekára odohráva prostredníctvom osobného 
automobilu, nie vlastného, zväčša išlo o auto vo vlastníctve inej domácnosti v rámci 
komunity. Používajú sa pritom dva základné spôsoby. Jedným je vzájomná susedská 
výpomoc, keď sa návšteva lekára s vlastným zdravotným problémom spojila s cestou autom 
inej domácnosti do miesta určenia. Niekedy má použitie osobného auta podobu platenej 
služby – za odvoz na vyšetrenie rodina majiteľovi auta zaplatila. Najímanie cudzieho auta 
skúmané domácnosti z vylúčených rómskych komunít používali pri absencii iných možností 
dopravy a v akútnych prípadoch, kedy bolo potrebné rýchle vyhľadanie lekárskej 
starostlivosti. V prípadoch „najatia si auta“ sú nezriedka náklady na cestovné pomerne 
vysoké, respondenti však toto riešenie vyhodnotili ako lacnejšie než odvoz sanitkou alebo 
taxíkom. Pri nedostatku finančných prostriedkov má tento spôsob dopravy k lekárovi 
dôsledky v podobe ďalšieho zadĺženia rodiny či narušenia rozpočtu určeného na zakúpenie 
potravín. Objavil sa aj prípad, keď sa náklady za odvoz automobilom zo susedstva museli 
napríklad odpracovať: 
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     „Posledne som bola u lekára asi pred pol rokom, keď syn mal horúčku. U lekárky som si počkala 
na poradie, táto ma vyšetrila, kde mi vysvetlila postup liečby a predpísala mi lieky. Neplatila som u 
nej nič, ani za cestovné, nakoľko ma tam aj späť zobral sused na motorovom vozidle, ktorý bol tiež u 
lekára...“ 
     „Dcéra (dva roky) bola prechladnutá – soplenie a zahlienenie. Návšteva lekára s matkou autom 
inej rodiny, ktorí išli na nákup potravín. Za cestu neplatila, za lieky zaplatila najprv 2 euro a o týždeň 
cca 3 euro. Výber liekov vlastný – odporúčaný rodinou. Cesta späť bola opäť autom s rodinou z osady. 
Ostatné deti boli doma samé  (štyri deti medzi 17 až 2 rokmi). Návšteva u lekára – bezproblémové 
správanie.“ 
     „Kontrolné vyšetrenie u neurológa – matka s ročným synom, ktorý sa narodil predčasne s 
hmotnosťou 1,5 kg cisárskym rezom. Cesta do vzdialenejšieho mesta na vyšetrenie stála autom 30 
euro, poplatok za vyšetrenie u neurológa 4 euro (za ultrazvuk). S deťmi bol doma otec (ďalšie štyri 
deti od 4 do 12 rokov), ktorý nemohol odísť na brigádu, a tak prišiel o zárobok 10 euro za celý deň 
(plus strava a cigarety).“ 
     „Naposledy bol chorý náš jedenásťročný syn. Mal teploty, museli sme s ním ísť poobede na 
pohotovosť. Zaplatili 2 euro, za lieky od teploty a antibiotiká cez 8 euro. Na pohotovosť sme išli autom 
so susedom, jemu sme dali 8 euro. Lekár aj sestrička sa správali slušne, lekár vysvetlil, ako dávať 
lieky, ak by teplota neklesala, ako dať zábal. Sestrička  zmerala teplotu, vypytovala sa, či sa mu páči v 
škole, či má dobrých kamarátov.“ 
     „Asi pred tromi mesiacmi náš desaťročný syn... spadol na dvore a porezal si čelo. Krvácal veľmi, a 
preto bolo treba s ním ísť na pohotovosť do okresného mesta (17 km). Peniaze na cestu a poplatok 2 
euro u lekára sme nemali, preto muž išiel za miestnym úžerníkom. Ten ponúkol, že nás odvezie k 
lekárovi, išiel s ním muž. Chlapca ošetrili bez väčších problémov, návšteva stála 30 euro, toľko si v 
deň dávok inkasoval úžerník.“ 
     „Ťažko zdravotne postihnutý dvojročný syn musel na kontrolné vyšetrenie vo vzdialenom meste 
k neurológovi. Rodina má bez auta problém cestovať (žijú v osade 2,5 km od obce, od okresného 
mesta 6 km), sanitka je drahšia ako taxík (cca 50 euro, taxi 30 euro, bez dokladu aj 20 euro). 
Súkromné auto stojí 10-15 euro. Vyšetrenie bolo na objednávku, tesne pred termínom bola dohodnutá 
pôžička zamietnutá. Rodina bez finančných prostriedkov požiadala susedov s autom – otec odrobil pri 
dome (výkop základov pre nový plot). Za výkop mal 50 euro, za auto dali 10 euro; rodina si prilepšila. 
Termín stihli, personál polikliniky bez kritiky...“ 
Zdroj: Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
 
 
Podľa výskumných zistení značná časť domácností z vylúčených osídlení nemala pri návšteve 
lekára problém so vzdialenosťou alebo s jej prekonávaním, lekársku starostlivosť majú 
pomerne blízko alebo dokázali uhradiť cestovné bez konštatovania väčších problémov. Avšak 
pre mnohé z domácností je realitou vzdialená lekárska starostlivosť, čo im prináša ťažkosti 
rôzneho druhu. Za situácie výraznej napätosti rodinných rozpočtov sa domácnosti rozhodujú i 
u väčších vzdialeností pre pešiu návštevu lekára, a to aj v prípade akútneho ochorenia dieťaťa 
alebo dospelého. Využitie verejnej dopravy je pre niektoré vylúčené sídla nedostupné vôbec 
(nefungujú pravidelné spoje) alebo návštevu lekára predražuje. V akútnych prípadoch sa 
domácnosti usilujú zabezpečiť náhradné spôsoby dopravy, akým je napríklad požiadanie 
o zavezenie osobným automobilom niekoho zo susedstva. Odvoz má podobu susedskej 
výpomoci, ale aj kupovanej služby, ktorá je v takomto prípade pomerne drahá. Kontrakty 
s majiteľom auta sú v situácii pod tlakom a v strese z potreby zdravotného ošetrenia nezriedka 
nevýhodné. Vedú k zadĺženiu domácnosti, keď si na cestovné musia požičať, uberajú 
z finančných prostriedkov pôvodne určených na potraviny alebo znamenajú „vecný záväzok“ 
v podobe odpracovania si nákladov spojených s dopravou k lekárovi.  
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• Problémy s finančnou dostupnosťou lekárskej starostlivosti 
 
Monitoring príjmov a výdavkov ukázal značne napätý rozpočet pomerne veľkej časti 

vylúčených rómskych domácností v situácii odkázanosti na sociálne dávky (Monitoring..., 
2013). Najhoršiu bilanciu zaznamenali domácnosti bez pracovného príjmu, kde bolo aspoň 
jedno maloleté dieťa a viacčlenné domácnosti. Navyše sa zistilo, že napätie rozpočtu 
domácnosti zvyšuje aj možnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami počas mesiaca, keď 
prevažnú časť mesiaca domácnosti disponujú iba malou časťou svojich celkových mesačných 
príjmov. Nízke celkové príjmy zároveň znamenajú prežívanie väčšiny mesiaca s veľmi 
malými sumami disponibilných finančných prostriedkov. Za daných podmienok je 
rozhodovanie o spotrebe domácnosti značne obmedzené a môže byť ohrozené aj pokrytie 
základných potrieb či neočakávaných základných výdavkov, vrátane zabezpečenia 
nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. Mnohé z príbehov poslednej návštevy u lekára, ako 
ich zaznamenal kvalitatívny výskum UNDP z roku 2011, problémy s finančnou dostupnosťou 
zdravotnej starostlivosti potvrdili (Kvalitatívny..., 2013).  
Podľa citovaného výskumu sa celková vynaložená suma za poslednú návštevu u lekára 
značne diferencovala. Pohybovala sa od nulových nákladov po 250 euro (poplatok za 
interrupciu), sumy nad 30 euro sa však vyskytli iba v ojedinelých prípadoch. Najčastejšie 
vychádzala suma 10 euro, nasledovalo 12 euro, 20 euro a 6 euro. Hoci nejde o obzvlášť 
vysoké finančné výdavky na lekárske ošetrenie a liečbu, pre značnú časť vylúčených 
domácností znamenali aj tak ťažkosti s ich uhradením.  
Viacero domácností sa posťažovalo len vo všeobecnosti, že je to pre nich veľa a pociťujú tieto 
výdavky ako finančnú záťaž, najmä ak sa spája s návštevami vzdialenejších odborných 
vyšetrení alebo pri opakovaných zdravotných problémoch. Napätý finančný rozpočet u 
niektorých iných domácností prináša situácie, keď zaplatenie za nevyhnutné lieky znamená 
obmedzovanie ostatných základných potrieb. Redukuje napríklad finančné prostriedky určené 
na zabezpečenie stravovania – nemajú následne peniaze na potraviny: 
 
 

     „Naposledy som bola s najmladším synom u lekára niekedy v júni. Pani doktorka je veľmi milá, to 
nemôžem povedať. Keď musíme ísť do okresného mesta na odborné vyšetrenie na polikliniku, cestovné 
za mesiac okolo 12 euro, lieky 20 euro, čo je pre nás dosť.“ 
     „Posledná návšteva u lekára bola v polovici septembra – u detského lekára. Išlo o opakovaný 
zápal priedušiek, zvýšená alergia na peľ. Návšteva prebiehala komunikatívne a bez problémov, matka 
chodí na kontroly a vyšetrenia s deťmi. Cestovné ich stálo 3 euro tam a späť, výdavky na lieky 20 euro 
– a sú chorí dva krát do mesiaca! Maloleté dieťa zostalo doma s otcom.“ 
     „Posledná návšteva bola na srdcovo-cievne ochorenie, cukrovka a hypertenzia. Za lekárom cestujú 
4 km autobusom. Návšteva v ambulancii je kľudná, sú spokojní. Lieky si vyberú, lebo nemôžu bez nich 
fungovať, potom nemajú na potraviny. Maloleté deti nemá, iba dospelé.“ 
     „Naposledy mi zbili syna v osade (šestnásť rokov) a potreboval lekársku pomoc. Dostal silný úder 
do hlavy a nosa. Chirurgická ambulancia ho poslala do krajského mesta. Akurát som sa vrátila z 
brigády, kde som dostala 10 euro. Susedovi som za tých 10 euro natankovala, aby nás odviezol do 
mesta. Tie peniaze som chcela využiť na stravu.“ 
Zdroj: Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
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Mnohé vylúčené rómske domácnosti prekonávajú nedostatok finančných prostriedkov 
potrebných na poplatky spojené s ošetrením u lekára pôžičkami. Požičiavanie na lekára sa 
zistilo ako pomerne rozšírená prax, rómske matky už dokázali pri štandardných ochoreniach 
svojich detí odhadnúť, akú sumu budú na ošetrenie a lieky potrebovať. Väčšina pôžičiek na 
lekára sa realizuje v rámci rodiny alebo susedstva, no výskum zachytil aj príbeh založenia 
vecí do záložne, aby rodičia zabezpečili prostriedky na ošetrenie a lieky: 
 
 
 

     „K lekárovi bolo nutné zájsť s dievčatkom, pretože malo teplotu. Rodičia šli s dievčatkom asi 1,5 
km peši. Lekárka po dôkladnom vyšetrení ubezpečila rodičov, že to nie je vážne. Predpísané lieky bolo 
nutné uhradiť v sume 5,78 euro, na ktoré si rodičia museli požičať. Ostatné deti strážila susedka.“ 
     „Naposledy som bola u lekára s mladšou dcérou (desať rokov), mala teploty... Peniaze som 
nemala, musela som si požičať od rodiny. Požičala som si 10 euro, lieky stáli 6 euro. Na cestu som 
nemusela dať nič, lebo lekárka je u nás v obci (1 km). Je veľmi dobrá, milá k deťom – aj k našim 
rómskym.“ 
     „S najmladším členom rodiny (päťročná dcéra) bolo nutné ísť k lekárovi, pretože bolesť bruška 
neustupovala. K lekárke s dieťaťom šla matka. Návšteva lekára prebiehala normálne. Cestu k lekárke 
absolvujú peši, pretože zdravotné stredisko sa nachádza neďaleko. Deti strážil otec rodiny (majú 10, 
11 a 17 rokov). Na lieky si museli rodičia požičať 10 euro. U lekára a správanie sestričiek bolo 
normálne.“ 
     „S najmenším chlapcom (osemnásť mesiacov) chodím k lekárke najčastejšie – zvykne kašľať; 
dostane teploty a už musíme ísť. Často sa stane, že nemám peniaze, vtedy si požičiam od rodiny tak 10 
euro. Keď je chorý aj ten starší (štyri roky), že potrebujem lieky pre dvoch, požičiam si 15 euro. 
Naposledy som bola dnes s tým najmenším, toho štvorročného som zobrala so sebou. Doktorka je tu v 
obci, tak idem pešo (osada je vzdialená 1 km). Staršie deti (tri vo veku 8 až 15 rokov) boli v škole. 
Požičala som si od sestry 10 euro, za lieky som dala 5 euro, kúpila som čaj a cukor, aby som mala pre 
neho. Doktorku máme veľmi dobrú, pozná nás aj naše deti hocikedy aj po mene.“ 
     „Boli sme tento mesiac u doktora s najmenším synom dvojročným, mal teploty. Išli sme obaja, ja aj 
manžel, deti ostali doma s najstaršou dcérou trinásťročnou (štyri deti vo veku 13 až 5 rokov). Išli sme 
pešo, nemali sme na autobus peniaze (2 km). Lieky sme vybrali vďaka svokre, ktorá nám potom 
požičala peniaze. Za lieky sme platili vyše 4 euro. Doktorka aj sestrička sa správali dobre, len 
komentovali, že nikdy nemáme peniaze na lieky.“ 
     „Bola som so synom, ktorý má dva a pol roka, u lekárky. Mal teplotu a plakal v noci. S deťmi 
menšími bol manžel a staršia dcéra (tri ďalšie deti od 5 do 15 rokov). Doktorka bola normálna. Išla 
som do mesta k doktorke autobusom (jedna cesta 0,50 centov). Nemala som na lieky, tak som si 
požičala od sestry (10 euro).“ 
     „V rodine bola naposledy chorá dcéra – mala chrípku. K lekárke sme išli pešo (2 km), pretože sme 
nemali práve na cestovné peniaze. Išla som s dcérou ja, jej matka. Lieky stáli 10 euro a museli sme si 
požičať od terénneho sociálneho pracovníka. Deti boli zatiaľ s mužom (dve deti 12 a 4 rokov).“ 
     „Dvojročné dieťa malo zápal priedušiek. Cestovné bolo 3 euro, lieky vybrali za 4 euro. Založili do 
záložne náušnice, dokúpili aj čaj a cukor.“ 
Zdroj: Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
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Ako sa ďalej ukázalo, medzi príbehmi, ktoré zachytil uvedený kvalitatívny výskum, sa však 
našli aj také, keď domácnosť peňažné prostriedky nedokázala zabezpečiť v aktuálnom stave 
potreby lekárskeho vyšetrenia a liečenia. Stávalo sa potom, že si v lekárni vyzdvihli iba 
niektoré z predpísaných liekov, vybrali si ich s istým časovým oneskorením, čo vlastne 
znamenalo nejaký čas bez liečenia vôbec alebo rezignáciu na podpornú liečbu, alebo sa 
predpísaných a potrebných liekov vzdali pre nedostatok finančných prostriedkov úplne. 
Týkalo sa to tak detských pacientov, ako aj dospelých: 
 
 
 

     „Bola som s malým synom (štyri roky) u doktorky, kašľal a mal horúčku v noci. Šla som do 
čakárne, bola som prvá, tak som čakala. Pár ľudí zobrala sestrička predo mnou. V ambulancii 
sestrička sa smiala, že často chodím s deťmi a že sa nestarám o nich (spolu má tri deti vo veku 4, 9 a 
11 rokov). Doktorka mu dala antibiotiká za 5 euro. Trebalo aj sirup, ale nemala som peniaze. 
Cestovala som autobusom (cca 1 euro).“ 
     „Naposledy bol u lekára najmladší syn (päťročný), ktorý je často chorý. K lekárovi šiel s matkou 
autobusom do mesta vzdialeného 8 km. Na autobus si požičali, keďže to bolo pred dávkami. Lekárka 
bola vraj milá. Za lekárske služby neplatili, za lieky by bolo veľa, tak ich nevybrali. Cesta ich stála 
1,20 euro, domov sa dostali autobusom. Ostatné deti boli pri starých rodičoch a starších 
súrodencoch.“ 
     „Naposledy sme boli u lekára s trinásťročnou dcérou, ktorá sa sťažovala na bolesti brucha. K 
lekárovi s ňou šla mama, išli autobusom MHD bez cestovného lístka, lebo nemali na lístok peniaze. S 
ostatnými deťmi ostala teta, lebo otec musel ísť na aktivačnú činnosť... Dcére dali injekciu a predpísali 
jej nejaké lieky. Tie sme z lekárne nevybrali, lebo bolo treba doplatiť asi 5 euro a tie sme nemali. 
Bolesti nakoniec prešli.“ 
     „Deväťročný syn často prechladne a má vysoké horúčky. Rodina často nemá finančné prostriedky 
na cestu do mesta na pohotovosť. Autom do mesta je to 10 euro, pohotovosť 2 euro, plus lieky. Ak idú 
k pediatrovi, tiež nie vždy majú na lieky.“ 
     „K lekárovi chodí pravidelne mama, lieči sa u očnej lekárky – má vysoký očný tlak. Vždy ôsmeho v 
mesiaci ide autobusom k nej. Priebeh je dobrý, lekárka mamku už pozná roky. Problém sú financie: 
keď mamka dostane recepty, nie vždy si ich vyberie.“ 
     „Zdravotné problémy mám po psychickej stránke, cestovné a lieky za celý mesiac stoja 20 euro. 
Vždy lieky nemám – nedovolí mi to finančná situácia; ďalší člen rodiny je invalidný dôchodca. S 
lekárom sme spokojní.“ 
     „Naposledy som bola u lekára so mnou: mám neliečený pruh, dva krát mi praskol. Bola som na 
kontrole v Košiciach. Keďže som mala v tele nejaký zápal, doktorka mi dala antibiotiká a odporúčala 
mi brať aj probiotiká, ale na tie som už nemala peniaze. Kúpila som iba antibiotiká za 10 euro. 
Správali sa ku mne dobre.“ 
     „Posledná návšteva u lekára bolo na neurológii v Košiciach, moja manželka trpí poruchou spánku. 
Cestovala 28 km, za autobus platila 5 euro. Keďže ja pracujem, syna sme nechali u susedky, lebo 
ostatné deti boli v škole. Bola tam až do skorého večera. Za lieky sme mali platiť vyše 12 euro, čo sme 
vybrali len o pár dní, lebo vtedy sme nemali toľko peňazí pri sebe. Lekárska služba bola priemerná. 
Zdroj: Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
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Nevybratie lekárom predpísaných liekov a ich neužívanie v potrebnej pravidelnosti alebo 
v akútnom stave ochorenia sa môže prejaviť na zhoršení zdravotného stavu pacienta či 
pacientky. Neliečenie ochorenia skončilo napríklad hospitalizáciou v nemocnici s veľkými 
bolesťami alebo bolo potrebné privolať rýchlu zdravotnú pomoc pri zhoršení ochorenia bez 
užívania liekov: 
 

     „U lekára bola stará mama, mala závraty. Tabletky na vysoký tlak nemala vybrané, pretože si 
nechcela požičiavať. Týždeň nebrala lieky, mala tŕpnutie tváre, záchranka jej pichla magnézium. Na 
druhý deň lieky vybrali.“ 
     „Naposledy bola žena u gynekológa. Do ordinácie išla pešo, vypísané lieky však nevedela vybrať, 
nakoľko stáli 16 euro. Nevedel jej nikto požičať, tak nakoniec sa dostala do nemocnice s veľkými 
kŕčmi. Liečila sa päť dní v nemocnici, kde zdravotný personál ju bral ako len Cigánku.“ 
Zdroj: Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
 
 
Prax nevyberania lekárom predpísaných liekov zaznamenal aj kvantitatívny výskum 
životných podmienok rómskych domácností (UNDP, 2012), nameral oveľa vyšší výskyt 
takejto situácie u rómskej populácie (tabuľka 3). Kým z mužov všeobecnej populácie 
v blízkom okolí rómskych komunít si vybralo všetky lieky 96 % a necelé 4 % len niektoré, v 
rámci rómskych mužov bolo vybranie všetkých liekov zastúpené len 79 %, až 18 % z nich si 
v lekárni vybralo iba niektoré z predpísaných liekov a 2,5 % dokonca žiadne.  
 
Tabuľka 3: Výber predpísaných liekov  a dôvody ich nevybratia podľa pohlavia – porovnanie 
rómskej a geograficky blízkej všeobecnej populácie (v %) 
 Rómska populácia 15-54 

rokov 
Geograficky blízka všeobecná 

populácia 15-54 rokov 
Muži Ženy Muži Ženy 

Vybranie predpísaných liekov v 
lekárni 

Zaobstarali ste si v lekárni lieky, ktoré Vám boli predpísané? 
(% z jednotlivcov, čo mali predpísané lieky; n = 1 159) 

Áno, všetky 79,3 77,3 96,2 90,4 
Áno, niektoré 18,3 20,6 3,8 6,2 

Nie  2,5 2,1 - 3,4 
Dôvody nezaobstarania všetkých 
liekov 

Prečo ste si nezaobstarali všetky predpísané lieky? 
(% z jednotlivcov, čo si nevybrali predpísané lieky; n =253) 

Nemohli dať za lieky toľko peňazí 75,6 83,0 40,0 50,0 
Mysleli, že liek nie je potrebný 15,9 4,7 - 20,0 

Mali liek doma 8,5 12,3 60,0 30,0 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
 
 
Ako sa ukázalo, situácia za rómske ženy bola ešte o niečo nepriaznivejšia. 
Spomedzi rómskych žien si pri poslednej návšteve lekára vybralo všetky predpísané lieky len 
málo cez 77 %, ďalších takmer 21 % si vybralo iba niektoré a vyše 2 % žiadne lieky. Medzi 
dôvodmi nevybratia liekov absolútne prevážili finančné dôvody. Až  83 % rómskych žien, 
ktoré si lieky nevybrali všetky lieky uviedlo, že nemohli dať za lieky toľko peňazí (z 
rómskych mužov to bolo necelých 76 %). Čo sa týka ostatných dôvodov, spolu 12 % 
rómskych žien a vyše 8 % mužov konštatovalo, že mali liek doma, zvyšok sa domnieval, že 
liek nie je potrebný (5 % žien a 16 % mužov).  
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Priestorové obmedzenia v dostupnosti lekárskej starostlivosti problémy domácností 
z vylúčených osídlení nevyčerpávajú, pridávajú sa aj finančné problémy – z rozpočtu 
nevychádza na poplatky a lieky, musia si často na lekára požičať. Veľký rozsah pôžičiek za 
účelom pokrytia základnej lekárskej starostlivosti poukázal zároveň na zapojenie širších 
rodinných a susedských sietí do riešenia konkrétnych zdravotných problémov, predovšetkým 
u detí. Siete sa angažujú pri doprave a finančnom pokrytí cestovného, tiež pri zabezpečení 
potrebných liekov a liečby, no fungujú aj pri zabezpečení starostlivosti o ostatné deti 
v domácnosti pri návšteve lekára. Nedostatok finančných prostriedkov a absencia mnohých 
verejných služieb podporuje spoluprácu rodinných a komunitných sietí pri prekonávaní 
existujúcich bariér a obmedzení v prístupe k zdravotnej starostlivosti. U istej skupiny 
vylúčených domácností však nedostatok vedie k rezignácii na štandardnú podobu zdravotnej 
starostlivosti. 
 
• Finančná nedostupnosť antikoncepcie pre mnohé skupiny rómskych žien 

 
Kde by mali rómske ženy finančné prostriedky na antikoncepciu, keď často nemajú 

peniaze ani na životu potrebné lieky – tak by sa dali zhrnúť poznatky z najnovších 
výskumov. Napríklad podľa situačného výskumu UNDP, ktorý venoval pozornosť príbehom 
poslednej návštevy u lekára vo vylúčených komunitách, sa nezaznamenal ani jeden prípad, 
kedy by sa návšteva lekára týkala predpísania antikoncepcie (Kvalitatívny..., 2013). Hoci boli 
medzi nimi aj návštevy gynekológa, nie za účelom predpísania antikoncepcie. Čoho sa 
konkrétne týkali návštevy gynekológa, to boli zápaly vaječníkov a bolesti v podbrušku, 
interrupcia a spontánny potrat, ale predovšetkým tehotenstvo a pôrod: 
 

     „Naposledy mala problém naša pätnásťročná dcéra. Zistili jej ochorenie vaječníkov a bolo 
potrebné vyšetrenie gynekologičkou. Bolo to jej prvé vyšetrenie takéhoto typu, mala strach, aj keď s 
ňou bola matka. Lekárka aj sestrička sa k nej správali veľmi milo, posmeľovali ju, že sa nemusí báť, že 
bude všetko v poriadku. Cestovné stálo 2,20 euro krát dva, za lieky sme platili 10 euro.“ 
     „Manželka bola na gynekologickom vyšetrení v okresnom meste (25 km). Išla sama autobusom. 
Mala bolesti v podbrušku, platila 5 euro za lieky. Správanie zdravotného personálu normálne.“ 
     „Družka bola na gynekologickom vyšetrení (interrupcia); k lekárovi ju sprevádzal druh a suseda. 
Cestovali osobným autom, benzín vyšiel 10 euro. Platba za interrupciu bola 250 euro. Deti opatrovala 
kmotra, zdravotná starostlivosť bola výborná.“ 
     „Navštívila som gynekológa, pretože som si robila test, ktorý bol pozitívny. Mala som problémy s 
krvácaním, tak ma odporučil do nemocnice. Tam sa prišlo na to, že som potratila. Nestálo ma to nič, 
sestričky boli ku mne milé.“ 
     „Návšteva gynekológa – poradňa (tehotenstvo siedmy mesiac). K lekárovi som cestovala 
autobusom, sestričky sa správali ústretovo a milo, bola som spokojná. Deti boli so staršími 
súrodencami (štyri deti od 15 do 2 rokov).“ 
     „Bola som u lekára naposledy sama so sebou, nakoľko som tehotná. K lekárovi ma doviezol otec, 
lekárka ma vyšetrila a výsledky mi zapísala do tehotenskej knižky. Správala sa ku mne slušne a dala 
mi aj ďalšie rady, najmä na stravovanie. U lekárky za vyšetrenie som neplatila, a taktiež ani za 
cestovné, nakoľko otec nechcel. O deti počas návštevy lekárky sa starala moja mama (tri deti vo veku 
od 7 do 2 rokov).“ 
     „Naposledy to bol pôrod dcéry (majú prvé dieťa, matka má 16 rokov a otec 19). Celkovo ich to 
vyšlo 6 euro, správanie sestričiek bolo veľmi dobré.“ 
Zdroj: Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
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Nedostatok finančných prostriedkov v rodinnom rozpočte domácností z vylúčených osídlení 
má za následok nie len čiastočné, odložené alebo žiadne vyberanie predpísaných liekov. 
Posledná návšteva u lekára zachytila aj problém finančnej nedostupnosti služieb 
reprodukčného zdravia. Rozhodnutie domácnosti pre ukončenie piateho tehotenstva v poradí 
nebolo možné zrealizovať, nakoľko rodina si nedokázala požičať sumu vo výške 250 euro, 
ktorú bolo potrebné za interrupciu zaplatiť. Napriek zlej sociálnej a ekonomickej situácii 
a vychovávaniu štyroch detí v extrémnej chudobe a nedostatku si rodičia museli 
nedobrovoľne ponechať aj piate dieťa, hoci zabezpečenie potrieb detí nezvládajú a robí im 
veľké problémy. Ide o šesťčlennú rodinu bývajúcu v chatrči s jednou izbou bez kuchyne 
a kúpeľne, kde nemajú žiadne vybavenie – sú bez vody i kanalizácie, nemajú samostatné 
postele, obidvaja partneri sú nezamestnaní: 
 

     „Naposledy som bola chorá ja; to nie že choroba, ale bola som tehotná a chceli sme ísť na potrat 
(majú štyri deti vo veku 13 až 8 rokov). Bola som v druhom mesiaci. Peniaze sme nemali, mala som 
platiť 250 euro. Keďže nevedela som zohnať od nikadiaľ peniaze, tak som musela dieťa nechať. Teraz 
som v piatom mesiaci a po ôsmich rokoch budem zase rodiť, hoci som už nechcela mať ďalšie dieťa v 
takej chudobe.“ 
Zdroj: Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
 
Zlá ekonomická situácia, v akej sa široké skupiny domácností z vylúčených osídlení 
nachádzajú, im komplikuje dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Nie len na dopravu 
k lekárovi, ale ani na poplatky a predpísané lieky finančné prostriedky nevychádzajú, čo 
rodiny núti požičiavať si alebo vedie k rezignácii na potrebnú liečbu či jej obmedzeniu. 
V nejednom prípadne znamená prakticky nedostupnosť niektorých služieb, napríklad aj 
služieb reprodukčného zdravia (interrupcie).  
 
• Uprednostňovanie potrieb detí pri zdravotnej starostlivosti (i vôbec) 

 
Podľa zistení kvalitatívneho výskumu UNDP z roku 2011 (Kvalitatívny..., 2013) sa 

prejavila pomerne široká miera rezignácie dospelých na zdravotné služby vôbec a silná 
preferencia ošetrenia detí. Dospelí členovia rómskych domácností z vylúčených osídlení 
chodia k lekárovi pomenej, zaznamenalo sa uprednostňovanie vyhľadania lekárskej 
starostlivosti v prípade zdravotného problému dieťaťa. Podľa výskumu viac ako tri pätiny 
zistených situácií s vyhľadaním zdravotných služieb sa úplne alebo čiastočne dotýkalo 
pacientov detí. Pri bežných ochoreniach to bolo ešte viac: až vyše štyri pätiny prípadov tvorili 
pacientov deti, o dospelého člena alebo členku domácnosti išlo iba pri necelej pätine. Viaceré 
zistené príbehy takúto preferenciu uviedli explicitne: 
 

     „Nejako dospelí nechodíme k lekárovi, nepamätáme sa, kedy sme boli naposledy. Jaj, keď som 
rodila Gabiku, ale na vyšetrenie nechodíme. Cez zimu viackrát chodím s deťmi k pani doktorke, v lete 
to je menej. Chodíme autobusom, tam a späť je to 1,70 euro. Na lekárku ani na pani sestričku 
nemôžem nič zlé povedať.“ 
     „No chvála bohu, už dávno sme nemuseli k lekárovi. Muž vôbec nechodí: keď je aj chorý, hovorí, 
že to prejde. S deťmi častejšie chodím, ale väčšinou na jar. Veľa krát idem autom so švagrom – vyjde 
to lacnejšie ako autobus. Sestrička je veľmi milá, poznám ju už dávnejšie.“ 
Zdroj: Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
 



45 
 

Uprednostňovanie potrieb detí pred potrebami dospelých členov domácnosti, prevažne 
z finančných dôvodov, potvrdili aj rozprávania rómskych žien zo stredného Slovenska 
(Obraz..., 2012). Pri hospodárení s malým rodinným rozpočtom rómske ženy opakovane 
zdôrazňovali preferenciu potrieb detí. Bez ohľadu na to, či s rozpočtom hospodárili samé 
alebo spolu s partnerom, na prvom mieste sa vždy objavovalo zabezpečenie detí. 
Uprednostňovanie potrieb detí pred vlastným rozvojom bolo medzi rómskymi ženami značne 
rozšírené, čo potvrdzujú napríklad nasledujúce vyjadrenia: 
 
 

     „Peňazí nie je nikdy dosť, ale tak človek sa musí uskromniť s tým, čo má. Každý človek, podľa mňa, 
si má tak zadeliť, aby každému vyšlo – v prvom rade deťom. Keď už tá žena si chce voľačo kúpiť, tak 
nebudem si kupovať voľačo každý mesiac, ale nájdem si taký mesiac, že... Do detí (odpoveď na otázku 
moderátorky, kam ide väčšina rodinného rozpočtu).“ /vyučená rómska žena s tromi deťmi na RD, 
mestské separované prostredie 
     „No ja beriem invalidný dôchodok 70 euro, no a mám dcérku staršiu, dvadsaťjedenročnú, tá berie 
tiež invalidný dôchodok. A mám ešte pätnásťročnú dcérku, tak do tej investujem.“ /staršia rómska žena 
žijúca sama s dvomi deťmi, segregované prostredie  
     „A keď má človek fakt viac peňazí, že si privyrobí, že sú troška navyše, tak človek je aj lepší, už má 
ľahšie to srdce, aj všetko, že si aj dovolí tým deťom aspoň niečo, po čom túžia, dopriať.“ 
/nezamestnaná rómska žena so SOU a štyrmi deťmi, mesto – separované prostredie 
      „Pravdaže (odpoveď na otázku, či jej finančná situácia bráni, aby sa vzdelávala či inak rozvíjala), 
v tom napríklad... lebo len do deti vkladáš tie peniaze, len čo trošku nasporíš. Aby deti sa učili, nie ja, 
ale moja dcéra, aby sa niečo vyučila... Áno (nepozerá na seba, ale na deti – pozn. aut.), na deti a na ich 
budúcnosť, aby sa nemali tak zle, ako sa máme my. Aby sa mala lepšie, aby mala ten papier výučný 
a aby sa ozaj už niekde dostala s tým, že je niekto a je niečo. Ale to musíme my rodičia prispievať. 
Dnes sa všade na školách platí, či je v hmotnej núdzi či nie, ich to nezaujíma: ´Ona nemá povinnú 
školskú dochádzku, nemusí chodiť do školy!´, tak ti odpovedajú. Či chceš alebo nie, z toho mála musíš 
sporiť vzdelávať si dieťa.“ /nezamestnaná rómska žena so SOU a dvomi deťmi pracujúca ako 
dobrovoľníčka, mesto – separované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 

 
Preferencia potrieb detí samozrejme platila aj vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti. 
Medzi základnými potrebami života sa k prioritám zaraďuje zdravie a zdravotná starostlivosť; 
ochrana zdravia a zaručenie dostupnosti zdravotníckych služieb patrí medzi základné ľudské 
práva. Ako sa ukázalo na základe rozhovorov s rómskymi ženami, zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti v mnohých prípadoch predstavuje pomerne veľký problém. Ten v skúmanom 
prostredí nesúvisel ani tak s nerovným zaobchádzaním pri poskytovaní tejto verejnej služby, 
problémy spájali s finančným nedostatkom, ktorý im výrazne obmedzuje prístup k zdravotnej 
starostlivosti. Ukázalo sa, že jednou z potrieb, na ktoré obmedzené finančné prostriedky 
nevychádzajú, je práve starostlivosť o zdravie. Viaceré zo žien potvrdili, že pre nedostatok 
peňazí na cestovné nenavštívia ambulanciu lekára, stáva sa tiež, že nemajú na zakúpenie 
predpísaných liekov. Zlá ekonomická situácia v nejednom prípade následne vedie k úplnej 
rezignácii rómskych žien na lekárske ošetrenie.  
Keď nemôžu vybrať predpísané lieky, návštevu u lekára považovali za zbytočnú. Ako ale 
viaceré respondentky špeciálne zdôrazňovali, s deťmi sa usilujú lekára navštíviť vždy, keď to 
potrebujú.  
 



46 
 

     „Tak stalo sa to už, áno (odpoveď na otázku, či zažili situáciu, že nemali na dopravu k lekárovi), 
skôr aj na lieky a tak. Stáva sa.“ /vyučená rómska žena s tromi deťmi na RD, segregované prostredie 
     „Určite, a nie len na cestovné! Idem k doktorovi, predpíše mi lieky, ale ani na ten recept... Takže 
radšej nejdem k tomu doktorovi.“ /nezamestnaná rómska žena bez záväzkov s ukončeným SOU, 
segregované prostredie 
      „Stáva sa, áno. Dakedy ani na lieky nieto, je to tak. Čo sa týka nás (dospelých – pozn. aut.), tak 
načo pôjdem, keď nemám. Ale keď to dieťa, tak k tomu lekárovi, už aj skade, tak na tie lieky zoženiete! 
Ale my už na seba potom...“ /nezamestnaná rómska žena so SOU a štyrmi deťmi, mesto – separované 
prostredie 
     „...a dosť často. Alebo sa nejde k lekárovi, pretože načo, keď recept nevyberiem?! A opäť je to zase 
aj povinnosť, pocitovo vlastne žena znesie strašne veľa a radšej nech sa jej nič neujde, nech ona je 
chorá, ako dieťa alebo muž.“ /rómska žena stredného veku s VŠ pracujúca v oblasti MVO, mestské 
separované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
 
V previazaní na zlú ekonomickú situácia sa pre mnohé rómske ženy stáva lekárska 
starostlivosť nedostupnou. Finančný deficit je niekedy v ich rodinách taký hlboký, že 
rezignujú na lekárske ošetrenie a svoje ochorenie neriešia, usilujú sa však zabezpečiť 
a chrániť aspoň zdravie detí. Opäť prejavili tendenciu k odsúvaniu svojich vlastných potrieb. 
Finančný nedostatok či aktuálna chudoba predstavuje nie len prekážku rozvoja rómskych žien 
v zmysle obmedzovania príležitostí štúdia, pracovného uplatnenia či uplatnenia v iných 
oblastiach záujmu, ale pôsobí tiež ako bariéra prístupu k zdravotnej starostlivosti. 
Dlhodobejšie zotrvávanie pri takomto riešení môže mať dôsledky pre zdravie rómskych žien 
a zakladá tak riziko pre vznik ďalšej, tej najzákladnejšej prekážky plnohodnotnej integrácie 
do spoločnosti.  
Zistené problémy vylúčených domácností, prevažne odkázaných na sociálne dávky, pri 
finančnom pokrytí dopravy k lekárovi a zdravotných služieb vrátane zabezpečenia liekov 
vedie k otázke, či by sa celý systém podpory zdravotnej starostlivosti ľudí v hmotnej núdzi 
nemal vystavať úplne iným spôsobom ako je súčasný model (príspevok 2 euro na zdravotnú 
starostlivosť k dávke v hmotnej núdzi). Ak má spoločnosť skutočný záujem na zlepšení 
zdravotného stavu všetkých svojich obyvateľov a na zabezpečení práva na zdravotnú 
starostlivosť, ktoré patrí k základným ľudským právam a deklaruje ho aj Ústava SR, zistená 
situácia s problémami v priestorovej, finančnej a sociálnej dostupnosti zdravotných služieb 
pomerne veľkých skupín obyvateľstva nabáda verejnú politiku k zodpovednej intervencii. 
 

 
1.3. Zdravie a hodnotenie zdravotného stavu 

 
Obmedzená dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zlá sociálna situácia sa s veľkou 

pravdepodobnosťou podpisujú na zdravotnom stave rómskej populácie vôbec, špeciálne žien. 
Zaznamenal sa u nich vyšší výskyt chronických ochorení, menej návštev u lekára so 
zdravotným problémom. U rómskych žien bol častejším dôvodom nevyhľadania lekárskeho 
ošetrenia nedostatok peňazí, problémy s dopravou a povinnosti starostlivosti o deti. 
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• Vyšší výskyt chronických ochorení u rómskych žien a mužov – od určitého veku 
 
Jedným zo základných ukazovateľov, ktoré využívajú štatistické zisťovania orientované 

na zdravie obyvateľstva, je rozšírenie chronických ochorení v populácii.4 Vo výskume 
životných podmienok rómskych domácností sa ukázalo, že deklarovaný výskyt chronických 
ochorení v rómskej populácií sa výrazne odlišoval podľa vymedzenia základnej 
východiskovej skupiny populácie – s rastúcim vekom má rýchlu rastovú tendenciu (tabuľka 
4). Chronickým ochorením trpela približne jedna pätina rómskej populácie vo veku 6 a viac 
rokov, pri posunutí vekového intervalu na skupinu 15 a viac rokov to bolo vyše 24 % a po 
zúžení na populáciu 15-54 rokov dosiahol podiel jednotlivcov s chronickým ochorením cez 
18 %.   
 
Tabuľka 4: Výskyt chronických ochorení v rómskej populácii rôzneho vymedzenia – porovnanie 
podsúborov a s geograficky blízkou všeobecnou populáciou (v %) 
 Rómska populácia  Geograficky blízka 

všeobecná populácia  Segregovaní Separovaní Rozptýlení Spolu 

Spolu 6+ rokov 17,5 20,6 22,1 20,0 29,7 
Spolu 16+ rokov 23,0 25,4 25,9 24,8 32,6 
Spolu 15+ rokov 22,4 24,4 25,8 24,2 32,1 
Spolu 15-64 rokov 21,1 21,4 23,6 22,0 24,0 
Spolu 15-54 rokov 16,8 16,5 21,3 18,2 17,5 
Generačné 
skupiny 

 

6-24 rokov 7,6 9,1 9,8 8,8 9,5 
25-54 rokov 20,3 20,7 27,4 22,8 19,3 

55+ rokov 72,5 75,3 64,3 71,2 57,9 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Otázka: Máte nejaké dlhotrvajúce alebo chronické ochorenie alebo dlhotrvajúci zdravotný problém (špecifikoval sa na 
obdobie 6 mesiacov a dlhšie)? 
Poznámka: Zdravotný stav sa zisťoval za všetkých členov vybraných domácností vo veku 6 rokov a viac. Pri výpočte boli 
vyradení respondenti, ktorí na otázku neodpovedali.  
 
Pri všetkých vymedzeniach základnej populácie vykázali najvyšší podiel chronických 
ochorení Rómovia žijúci rozptýlene a najnižší obyvatelia segregovaných osád. Môže to byť 
dôsledok celkovo mladšej štruktúry populácie v osadách, s výrazne vyšším podielom detí 
a mladých ľudí, s ktorou sa vo všeobecnosti spája menej zdravotných problémov chronického 
či dlhodobého charakteru, než prejavom reálneho rozdielu vo výskyte chronických ochorení 
medzi jednotlivými skupinami definovanými typom bývania.  
Potvrdzuje to do istej miery aj vzájomné porovnanie troch generácií. Za najmladších vo veku 
6-24 rokov bol výskyt chronických ochorení približne vyrovnaný vo všetkých troch 
podsúboroch rómskej populácie (8 až 9 %); pri strednej generácii vymedzenej vekom 25-54 
rokov mal najvyšší podiel chronicky chorých podsúbor žijúcich rozptýlene (vyše 27 % oproti 
cca 20 % spomedzi segregovaných a separovaných); a za najstaršiu generáciu 55+ rokov boli 
na tom žijúci rozptýlene už najlepšie – takmer o 10 % chronicky chorých menej ako v rámci 
segregovaných a separovaných. Zlé životné podmienky v segregovaných osadách, 
                                                 
4 Evidenčné a administratívne údaje o chorobnosti podľa jednotlivých druhov ochorení ponúka Národné centrum 
zdravotníckych informácií vo svojich pravidelných zdravotníckych ročenkách alebo špecializovaných publikáciách 
(http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/rocenka_2009.pdf), alebo Správy o stave zdravotníctva na Slovensku, ktoré 
vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR, posledná je z roku 2011 (MZ SR, 2011). 

http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/rocenka_2009.pdf
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pravdepodobne podporené aj menej dôsledným prístupom ku svojmu zdraviu a zhoršenou 
dostupnosťou zdravotnej starostlivosti sa vo vyššom veku prejavujú na podstatne vyššom 
výskyte chronických ochorení ich obyvateľov. 
Veková štruktúra s veľkou pravdepodobnosťou intervenuje aj do porovnania so všeobecnou 
populáciou z geografickej blízkosti. V skúmanej všeobecnej populácii boli chronické 
ochorenia rozšírené oveľa viac, keď sa porovnávali širšie východiskové populácie bez 
ohraničenia na pravej strane vekového intervalu. Napríklad za populáciu 6+ rokov bol podiel 
chronicky chorých 20 % spomedzi rómskej populácie oproti 29,7 % zo všeobecnej populácie 
v geograficky blízkom okolí. Pri populácii vymedzenej 15+ rokov išlo o podiel 24 % oproti 
32 %. No po vylúčení najstarších vekových ročníkov sa rozdiel medzi rómskou a všeobecnou 
populáciou prakticky zotrel: pri porovnávaní populácie vo veku 15-64 rokov sa znížil na 2 
percentuálne body (22 % rómskej ku 24 % všeobecnej) a po zúžení na populáciu 15-54 rokov 
došlo dokonca k miernemu prechýleniu v prospech rómskej populácie (18,2 % ku 17,5 %).  
Ešte plastickejšie vplyv vekového zloženia na rozsah chronických ochorení naznačuje 
porovnanie jednotlivých generácií. U najmladšej skupiny bol výskyt približne rovnaký za 
rómsku i všeobecnú populáciu (cca 9 %), no za strednú generáciu už prevyšoval na strane 
rómskej populácie (23 % ku 19 %) a za starších ako 55 rokov bolo chronicky chorých 
podstatne viac u rómskej populácie (71 % ku 58 %). Uvedený výsledok naznačuje rýchlejší 
rast a skorší výskyt chronických a dlhodobých chorôb na strane rómskej populácie.  
 
Tabuľka 5: Výskyt chronických ochorení a miera diagnostikovania lekárom podľa pohlavia – 
porovnanie rómskej a geograficky blízkej všeobecnej populácie (v %) 
 Rómska populácia 15-54 rokov Geograficky blízka všeobecná 

populácia 15-54 rokov 
Muži Ženy Muži Ženy 

Výskyt chronického 
ochorenia 

Máte nejaké dlhotrvajúce alebo chronické ochorenie alebo dlhotrvajúci 
zdravotný problém ? 

Áno  17,7 18,7 13,9 21,3 
Miera diagnostikovania 
odborníkom 

Bolo toto chronické ochorenie alebo porucha diagnostikované odborníkom? 
(% z jednotlivcov s chronickým ochorením; n = 430) 

Áno  88,3 88,4 100,0 96,5 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Poznámka: Zdravotný stav sa zisťoval za všetkých členov vybraných domácností vo veku 6 rokov a viac. Pri výpočte boli 
vyradení respondenti, ktorí na otázku neodpovedali. Zvyšok do 100 % predstavujú záporné odpovede. 
 
Pri porovnaní žien a mužov vymedzených vekom 15-54 rokov bol výskyt chronických 
ochorení mierne vyšší za ženy: pri rómskych ženách o 1 % a pri ženách všeobecnej populácie 
o 7 %. Miera diagnostikovania chronického ochorenia lekárom bola výraznejšie nižšia 
u rómskej populácie, a to približne o 12 %. Rómske ženy a muži prichádzajú s ochorením za 
lekárom menej – približne v 88 % prípadoch (tabuľka 5). 
Obyvateľstvo žijúce v blízkosti skúmanej rómskej populácie vykazovalo mierne odlišné 
rozloženie zdravotných problémov chronického charakteru než tomu bolo v prípade rómskej 
populácie. Ako ukazuje graf 5, za obidve porovnávané populácie boli najčastejšie zastúpené 
srdcovo cievne ochorenia, avšak podiel osôb so srdcovo cievnymi ochoreniami bol 
v geograficky blízkej populácii vyšší takmer o 6 percentuálnych bodov. Vyšší výskyt 
u všeobecnej populácie mali aj ochorenia pohybového ústrojenstva, ktoré trápili jednu pätinu 
tejto populácie (21 % v porovnaní s 15 % spomedzi rómskej populácie). Mierne vyšší výskyt 
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vykázala všeobecná populácia ešte pri endokrinálnych poruchách, chorobách tráviacej sústavy 
a ochoreniach nervových a zmyslových orgánov, ostatné ochorenia zasahovali viac rómsku 
populáciu. Vôbec najvýraznejší rozdiel sa z komparácií zistil v zastúpení psychických chorôb. 
Kým v rómskej populácii 15-64 rokov sa dotýkali každej desiatej osoby (takmer 11 %), medzi 
geograficky blízkou časťou obyvateľstva boli viac menej marginálne (cez 2 %).  
 
 
 
 
Graf 5: Výskyt chronických ochorení v rómskej populácii 15-64 rokov podľa typu ochorenia – 
porovnanie s geograficky blízkou všeobecnou populáciou (v %) 
 
 

 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Otázka: O aký typ chronického ochorenia ide? 
Poznámka: Uvádzané údaje za vekovú skupinu 15-64 rokov. Podiel chronicky chorých tvoril 22 % z celku rómskej a 24 % 
zo všeobecnej populácie vo veku 15-64 rokov. 
 
 
 
Komparácia jednotlivých druhov chronických ochorení medzi rómskymi ženami a mužmi 
zaznamenala u obidvoch skupín najvyšší a približne rovnaký výskyt srdcovo-cievnych 
ochorení (približne jedna štvrtina zo všetkých jednotlivcov s ochorením). Približne vyrovnané 
boli tiež onkologické ochorenia a iné zdravotné problémy s minimálnym výskytom. Rómske 
ženy uvádzali častejšie ako muži ochorenia dýchacích ciest, ochorenia zo skupiny nervových 
a zmyslových orgánov, tiež endokrinálne poruchy a choroby močových ciest a genitálií. Na 
strane mužov sa zaznamenala vyššia frekvencia ochorení kĺbov a kostí, chorôb tráviacej 
sústavy a psychických porúch.  
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Pri hodnotení dopadov chronického ochorenia na bežné činnosti zaznamenali horší výsledok 
rómski muži, keď uviedli až o 20 % častejšie odpoveď, že ich ochorenie vo veľkej miere 
obmedzuje v bežných činnostiach (takmer 48 % mužov a 27 % žien). Rómske ženy sa skôr 
prikláňali k čiastočnému obmedzovaniu, žiadne obmedzenie uviedla za obidve skupiny jedna 
desatina chorých. 
 
 
Tabuľka 6: Druh chronického ochorenia a jeho dopad na bežné aktivity podľa pohlavia – 
porovnanie rómskej a geograficky blízkej všeobecnej populácie 15-54 rokov (v %) 
 
 Rómska populácia 15-54 rokov Geograficky blízka všeobecná 

populácia 15-54 rokov 
Muži Ženy Muži Ženy 

Druh chronického 
ochorenia, problému 

O aký typ chronického ochorenia ide? 
(% z jednotlivcov s chronickým ochorením; n = 430) 

Srdcovo cievne choroby 25,0 25,9 26,3 23,2 
Ochorenia dýchacích ciest 9,0 12,7 13,2 10,7 

Ochorenia kĺbov a kostí 20,5 12,7 31,7 19,6 
Ochorenie nervových 

a zmyslových orgánov 
10,2 12,6 21,0 16,1 

Psychické poruchy 16,7 9,6 - 7,1 
Endokrinálne poruchy 5,1 10,2 2,6 8,9 

Choroby tráviacej sústavy 8,3 6,6 2,6 8,9 
Choroby močových ciest a 

genitálií 
2,6 6,6 - 1,8 

Onkologické ochorenia 1,9 2,4 - - 
Iné 0,7 0,7 2,6 3,7 

Obmedzenie v bežných 
činnostiach (vôbec) 

Do akej miery ste kvôli tomuto chronickému ochoreniu obmedzovaný/-á vo 
svojich bežných činnostiach? (% z jednotlivcov s takým ochorením; n = 430) 

Veľké obmedzenie 47,7 27,2 30,8 30,4 
Obmedzenie, ale nie veľké 42,5 61,7 43,6 51,8 

Žiadne obmedzenie 9,8 11,1 25,6 17,8 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Poznámka: Zdravotný stav sa zisťoval za všetkých členov vybraných domácností vo veku 6 rokov a viac. Pri výpočte boli 
vyradení respondenti, ktorí na otázku neodpovedali. Zvyšok do 100 % predstavujú záporné odpovede. 
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Novší zdravotný problém od začiatku roka uvádzali častejšie rómske ženy, podobne ako tomu 
bolo u žien všeobecnej populácie (54 % verzus 45 % za mužov). Lekára ale navštívila 
s každým zdravotným problémom len menej ako polovica rómskych žien a mužov, cez 40 % 
rómskych žien a mužov vyhľadalo lekársku starostlivosť iba s niektorým zdravotným 
problémom, 10 % rómskych mužov a 7 % rómskych žien nešlo k lekárovi so žiadnym 
z objavených sa zdravotných problémov. Aj tento výskum potvrdil nižšiu mieru vyhľadania 
lekárskej starostlivosti na strane rómskej populácie.  
 
 
Tabuľka 7: Výskyt zdravotných problémov od začiatku roka a jeho kontrola lekárom podľa 
pohlavia – porovnanie rómskej a geograficky blízkej všeobecnej populácie (v %) 
 Rómska populácia 15-54 rokov Geograficky blízka všeobecná 

populácia 15-54 rokov 
Muži Ženy Muži Ženy 

Výskyt zdrav. problému 
od začiatku roka 

Mali ste nejakú chorobu, úraz (popálenie, pád, atď.), alebo zdravotný problém 
(bolesti zubov, hlavy, chrípka, atď.),  aj keď nie vážny, od začiatku roka? 

Áno  45,3 53,7 43,8 54,2 
Návšteva lekára kvôli 
zdravotnému problému 

Navštívili ste s týmto zdravotným problémom či problémami lekára, aby vám 
bola poskytnutá zdravotná starostlivosť? (% z jednotlivcov s ochorením; n = 

1 162) 
Áno, s každým problémom 47,8 47,0 58,4 52,1 

S niektorým áno, 
s niektorým nie 

42,4 46,4 33,3 40,0 

Nie, so žiadnym  9,8 6,6 8,3 7,9 
Dôvody nevyhľadania 
lekára 

Čo bolo hlavným dôvodom, že ste nevyhľadali lekárske ošetrenie, nebolo vám 
poskytnuté vyšetrenie či liečba? (% z jednotlivcov, čo nešli k lekárovi; n=542) 

Nebolo to potrebné 45,4 39,6 50,0 50,0 
Chcel/-a som počkať 

a zistiť, či sa problém 
nezlepší sám 

24,9 23,8 26,2 31,7 

Nemohli sme si to 
dovoliť (príliš drahé) 

14,1 16,6 2,4 3,3 

Je to ďaleko, nemal/-a 
na cestovné 

4,4 5,6 - - 

Z rodinných dôvodov 
(starostlivosť o deti) 

1,0 5,1 - - 

Strach z lekára, 
vyšetrenia 

2,4 3,0 2,4 1,7 

Nemohol/-la som odísť 
z práce 

1,0 0,9 7,1 6,7 

Iné 6,9 5,6 11,9 6,7 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Poznámka: Zdravotný stav sa zisťoval za všetkých členov vybraných domácností vo veku 6 rokov a viac. Pri výpočte boli 
vyradení respondenti, ktorí na otázku neodpovedali. Zvyšok do 100 % predstavujú záporné odpovede. 
 
Dôvody, prečo nešli so zdravotným problémom k lekárovi, boli rôzne. Na prvých dvoch 
miestach sa zaradili subjektívne úsudky chorých osôb: „nebolo to potrebné“ deklarovalo 40 % 
rómskych žien a 45 % rómskych mužov; „chceli počkať, či sa problém nezlepší sám“ uviedla 
približne štvrtina z nich. Na treťom mieste sa v rebríčku dôvodov zaradil nedostatok financií 
a uvádzali ho častejšie rómske ženy (17 % ku 14 % mužov). Mierna prevaha žien bola aj pri 
veľkej vzdialenosti lekára, ktorej prekonanie by vyžadovalo cestovné náklady (6 % rómskych 
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žien ku 4 % mužov). Finančné dôvody teda boli prekážkou návštevy lekára so zdravotným 
problémom v priebehu zisťovaného roka (rok 2010) spolu pre 23 % rómskych žien a 18 % 
rómskych mužov. Deficitný rozpočet domácnosti je bariérou pri vyhľadaní lekárskeho 
ošetrenia pre obidve skupiny pohlavia, viac sa ale dotýka rómskych žien. A dôvod rezignácie 
na lekára, ktorý uvádzali takmer výlučne rómske ženy, bola starostlivosť o deti. Pre 
porovnanie – vo všeobecnej populácii sa finančné a rodinné dôvody nevyskytovali takmer 
vôbec. 
 
Tabuľka 8: Posledná návšteva u lekára a hodnotenie zdravia podľa pohlavia – porovnanie 
rómskej a geograficky blízkej všeobecnej populácie (v %) 
 Rómska populácia  

15-54 rokov 
Geograficky blízka všeobecná 

populácia 15-54 rokov 
Muži Ženy Muži Ženy 

Počet návštev u lekára od začiatku 
roka 

 
Koľko krát ste boli u lekára od začiatku roka? 

Ani raz 47,6 34,8 39,0 35,6 
1-2 krát 30,9 28,8 36,1 27,4 
3-5 krát 10,0 19,4 17,4 23,4 

6 krát a viac 11,5 17,0 7,5 13,6 
Posledná návšteva u lekára Kedy ste boli naposledy u lekára? 

Týždeň  7,3 8,9 6,2 7,9 
2 týždne 11,0 15,7 8,1 14,9 

3-4 týždne 14,9 23,9 19,9 26,0 
Štvrťrok  18,6 20,1 22,3 18,1 

Polrok  16,5 10,4 17,5 9,3 
Rok  14,0 10,3 14,7 14,9 

2-3 roky 9,8 6,5 5,2 6,0 
Viac ako 3 roky 7,9 4,3 6,2 2,8 

Dôvod poslednej návštevy u lekára Aký bol hlavný dôvod Vašej poslednej návštevy u lekára? 
Liečba choroby 36,9 33,1 25,1 32,9 

Kontrola  29,1 35,4 36,3 37,0 
Predpis lieku 8,7 10,1 14,9 12,5 
Zubný lekár 7,6 6,2 14,0 8,8 

Potvrdenie o PN do práce alebo 
školy 

3,1 1,2 3,7 1,9 

Potvrdenie pre sociálne 6,2 2,5 - 0,5 
Iné 2,5 5,1 0,5 0,9 

Hodnotenie zdravia Ako by ste celkovo zhodnotili svoje zdravie, zdravotný stav? 
Veľmi dobré 28,7 21,3 41,2 32,0 

Skôr dobré 46,5 49,7 44,4 48,5 
Priemerné 15,2 19,6 8,7 12,4 

Skôr zlé 5,7 7,1 4,3 5,6 
Veľmi zlé 3,9 2,3 1,4 1,5 

Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Poznámka: Za jednotlivcov vo veku 15-54 rokov, ktorí na otázky odpovedali.  
 
Výskum životných podmienok rómskych domácností sledoval aj frekvenciu návštev u lekára 
v priebehu zisťovaného roka (UNDP, 2012). Ako sa ukázalo (tabuľka 8), k lekárovi chodia 
častejšie ženy ako muži, a to platí pre obidve porovnávané populácie. Od začiatku roka 
nebolo u lekára 48 % rómskych mužov a 35 % rómskych žien; zo všeobecnej populácie 
v geografickej blízkosti to bolo 39 % mužov a 36 % žien. Čo sa týka obdobia od poslednej 
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návštevy u lekára, tá tiež naznačila nižšiu frekvenciu takejto skúsenosti u rómskych mužov. 
Posledná návšteva u lekára bola pred rokom alebo ešte staršia pre 32 % rómskych mužov, 
spomedzi rómskych žien to bolo 21 %. Dôvody poslednej návštevy u lekára sa príliš nelíšili: 
dominovala liečba choroby a kontrolné vyšetrenia, s väčším odstupom nasledovalo 
predpisovanie liekov a ošetrenie u zubára, nie zanedbateľným dôvodom boli rôzne potvrdenia 
do školy alebo na sociálne. 
V kontexte uvedených faktov, konkrétne napríklad rovnakého až vyššieho výskytu 
chronických ochorení u rómskych žien, rovnakej miery rezignácie na lekárske ošetrenie pri 
ochorení počas zisťovaného roka, vyššej frekvencie návštev u lekára v prípade rómskych 
žien, neprekvapuje výsledok subjektívneho hodnotenia svojho zdravia. Menej rómskych žien 
ako mužov hodnotilo vlastné zdravie ako veľmi dobré (21 % žien ku 29 % mužov), veľký 
odstup sa prejavil aj pri porovnaní so všeobecnou populáciou (o 10 % menej najlepších 
hodnotení zdravia v prípade rómskych žien a mužov). Ženy celkovo prejavili sklon 
k preferovaniu priemerných hodnotení svojho zdravia. 
Analýzy opakovane naznačili, že v rómskych vylúčených komunitách je uprednostňovaná 
lekárska starostlivosť o deti pred dospelými. Dospelí členovia domácnosti navštevujú lekára 
až pri závažnejších ochoreniach (srdcovo-cievne ochorenia, choroby pohybového 
ústrojenstva), s bežnými chorobami k lekárovi nechodia. Preventívne prehliadky a očkovanie 
sú takmer výlučnou záležitosťou rómskych detí. Zozbierané empirické informácie tiež 
naznačili viacero bariér v prístupe k lekárskej starostlivosti u značnej časti marginalizovaných 
rómskych komunít, či už sú to problémy s priestorovou dostupnosťou lekárskej starostlivosti 
alebo obmedzenia vyplývajúce z finančného nedostatku. Špeciálne u rómskych žien bol 
častejším dôvodom nevyhľadania lekárskeho ošetrenia nedostatok peňazí, problémy 
s dopravou a povinnosti starostlivosti o deti. Uvedené obmedzenia spolu s chudobou 
a materiálnou depriváciou nachádzajú svoj odraz na zdravotnom stave rómskej populácie, 
špeciálne žien. Majú vyšší výskyt chronických ochorení, častejšie navštevujú lekára a horšie 
hodnotia svoj zdravotný stav.  
 
 

1.4. Reprodukčné správanie rómskych žien a poznatky o prevencii 
tehotenstva 

 
Reprodukčné správanie rómskych žien sa vyznačuje viacerými odlišnosťami pri 

porovnaní so ženami všeobecnej populácie. Intenzívnejšie sú medzi nimi zastúpené matky, 
charakterizuje ich vyšší počet detí a skoršie pôrody. Svoj vplyv tu zohrávajú aj postoje 
rómskych komunít k materstvu ako takému, ktoré je považované za prvoradú úlohu ženy. 
Skoré materstvá majú zásadné dopady na životy rómskych žien, znamenajú ukončenie ich 
ďalšieho vzdelávania a zároveň horší vzdelanostný výsledok. Spätne hodnotia rómske ženy 
skoré tehotenstvá ako zlý krok, pred ktorým by chceli uchrániť svoje deti. Rozdiel 
v porovnaní so ženami všeobecnej populácie sa u rómskych žien prejavil aj z hľadiska 
využívania služieb reprodukčného zdravia. Pravidelné prehliadky u gynekológa počas 
posledného tehotenstva neabsolvovalo približne 15 % rómskych žien. Dôvodom bolo 
presvedčenie, že to nie je potrebné, nakoľko tehotenstvo prebiehalo bez problémov, ďalej 
neznalosť takejto povinnosti – hlavne v segregovaných osadách, ale aj priestorová a finančná 
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nedostupnosť služieb gynekológa. Nie všetky rómske ženy tiež poznajú metódy prevencie 
tehotenstva, predovšetkým spomedzi mladších vekových skupín a žien s nižším vzdelaním. 
Ukázala sa finančná nedostupnosť antikoncepcie (aj iných služieb reprodukčného zdravia – 
interrupcií) pre široké skupiny rómskych žien, ako aj iné obmedzenia v jej dostupnosti 
vyplývajúce z tradičného patriarchálneho usporiadania v mnohých vylúčených rómskych 
komunitách.  
 
• Materstvo rómskych žien sa vyznačuje väčším rozsahom a je kontrolované zo strany 

komunity  
 
Ako ukazujú mnohé výskumy i demografické analýzy, matky majú medzi rómskymi 

ženami podstatne vyššie zastúpenie ako v rámci žien všeobecnej populácie. Podľa výskumu 
UNDP z roku 2010 (UNDP, 2012), ktorý porovnával rómske ženy z troch rôznych typov 
bývania a ženy všeobecnej populácie z geograficky blízkeho prostredia, zo skupiny žien vo 
fertilnom veku (vymedzený vekovým intervalom 14-49 rokov) už niekedy porodilo dieťa 77 
% rómskych žien. Spomedzi žien geograficky blízkej všeobecnej populácie to bolo o 10 % 
menej (67 %). Ako vidieť z tabuľky 9, rozdiel je veľký hlavne pri komparácii mladších 
vekových kategórií žien, čo naznačuje na skoršiu pôrodnosť rómskych žien.  
 
 
Tabuľka 9: Materstvo rómskych žien 14-49 rokov podľa vekových skupín – porovnanie 
podsúborov a s geograficky blízkou všeobecnou populáciou žien (v % a priemery) 
 Rómske ženy  Ženy geograficky 

blízkej všeobecnej 
populácie (n=231)  

Segregované 
(n= 320) 

Separované 
(n=306) 

Rozptýlené 
(n=293) 

Spolu 
(n=919) 

Materstvo podľa 
vekovej skupiny žien 

 
 

14-49 rokov spolu 78,1 75,9 76,9 77,0 66,7 
14-21 rokov 28,6 31,9 32,8 31,3 3,3 
14-25 rokov 49,5 46,2 51,0 48,9 15,9 
14-30 rokov 65,5 60,4 60,6 62,2 39,8 
31-49 rokov 92,8 92,5 95,9 93,7 86,1 

Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Otázka: Porodili ste už niekedy dieťa? 
Poznámka: V tabuľke sa uvádzajú údaje za ženy vo veku 14-49 rokov, ktoré na otázky odpovedali.  
 
 
Z rómskych žien vo veku 14-21 rokov porodila už dieťa takmer jedna tretina, kým zo 
všeobecných žien len 3 %; pri vekovom intervale do 25 rokov to bola z rómskych žien takmer 
polovica a zo všeobecných 16 %; do 30 rokov je z rómskych žien matkou 62 %, pričom zo 
žien všeobecnej populácie v geografickej blízkosti 40 %. Pri kategórii veku 31-49 rokov 
nebolo matkou len 6 % spomedzi rómskych žien, v rámci žien všeobecnej populácie 16 %.  
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Graf 6: Materstvo rómskych žien 14-49 rokov podľa typu bývania – porovnanie so ženami 
geograficky blízkej všeobecnej populácie a s rokom 2005 (v %) 

 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Otázka: Porodili ste už niekedy dieťa? 
Poznámka: V tabuľke sa uvádzajú údaje za ženy vo veku 14-49 rokov, ktoré na otázky odpovedali.  
 
V porovnaní so stavom pred piatimi rokmi (graf 6) sa podiel matiek zvýšil vo všetkých 
sledovaných skupinách vymedzených typom bývania, najviac za rómske ženy žijúce 
rozptýlene. Najvyšší podiel si ale uchovali matky v segregovaných osadách (vyše 78 %).  
Čo sa týka podielu matiek v najmladšej skupine veku (graf 7), ten sa v porovnaní rokov 
taktiež zmenil. Mladých matiek pribudlo najmä za skupinu žijúcich rozptýlene a za rómske 
ženy zo separovaných osídlení. Vo všetkých troch prostrediach sa podiel matiek vo vekovej 
skupine 14-21 rokov pohyboval okolo 30 %. Na druhej strane podiel mladých matiek sa znížil 
dosť výrazne za ženy geograficky blízkej všeobecnej populácie – išlo o pokles z 11 % na 3 %. 
 
Graf 7: Materstvo rómskych žien 14-21 rokov podľa typu bývania – porovnanie so ženami 
geograficky blízkej všeobecnej populácie a s rokom 2005 (v %) 

 
Otázka: Porodili ste už niekedy dieťa? 
Poznámka: V tabuľke sa uvádzajú údaje za ženy vo veku 14-21 rokov, ktoré na otázky odpovedali.  
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Materstvo je v rómskej populácii rozšírené a týka sa žien zo všetkých typov bývania – 
segregovaných osád, separovaných sídiel i bývajúcich rozptýlene. Podľa výskumov tu svoj 
významný vplyv zohrávajú aj prevažujúce postoje v rómskych komunitách k materstvu ako 
takému. Považuje sa za prvoradú úlohu ženy a predstava, že by sa žena zriekla materstva 
vôbec, je takmer neprípustná.   
Medzi situácie, ku ktorým je rómske prostredie výrazne odmietavé, sa zaradilo rozhodnutie 
ženy nemať deti a venovať sa napríklad iba práci. Pretrváva voči nemu odmietavejší postoj 
ako k rozvodu manželstva alebo k interrupciám či tehotenstvu mladistvých žien.  
 
 

      „Hrozné, to je neprípustné! ... Asi by ju muž nechal – u Rómov (súhlasí druhá z diskutujúcich žien) 
...jeho mama by bola určite proti a rozprávala by: ´Načo ti je taká žena, veď už ste dávno mali mať 
dieťa!´ (pridáva ďalšia respondentka) ...Napríklad moja sestra dlho nemohla mať dieťa, dlho žila so 
svojim mužom, jej svokra vravela na ňu, že je neplodná, že ju má nechať. Aj išla k tomu doktorovi 
a museli jej doniesť papier, že je plodná! (rozoberá tému ešte iná) ...že je v poriadku, aby nevznikli 
v rodine problémy.“ /rómske ženy z fokusovej diskusie za mestské nesegregované prostredie 
     „To nie (hromadná odpoveď na otázku, či je dobrovoľné vzdanie sa ženy materstva u Rómov 
prípustné).“ /rómske ženy z fokusovej diskusie za segregovaného prostredia 
     „Strašne (odpoveď na otázku, ako sa rómska komunita stavia k situácii, ak sa žena rozhodne pre 
kariéru a vzdá sa materstva). Záleží na tom zase, aké má zázemie, akého má manžela, či majú záujmy. 
Vo všeobecnosti je to neprijateľné, pretože u nich je dieťatko základ, keď aj nie sú manželia, len spolu 
žijú... Ja som s mojim mužom už tri roky chodila... a dieťatko sme nemali. Mala som také menšie 
zdravotné problémy a dieťatko som nemohla donosiť... Bola som veľmi odsudzovaná v tej rodine, už 
dokonca rozhodli o tom, že si budeme adoptovať dieťatko. A to som mala len dvadsať jedna rokov! 
A že už si budeme adoptovať dieťatko, pretože bez detí sa žiť nedá a ich syn nebude trpieť, on má rád 
deti. Prežívala som hotové peklo. Až keď som odležala v nemocnici deväť mesiacov hore nohami sa mi 
narodila dcéra, potom za tým druhá... Ale tým, že som nemohla mať deti, tak som bola taká sliepka 
tretej triedy. Vôbec ich nezaujímalo, či sa máme radi, či niečo chceme mať, lebo my sme si hneď 
vybavovali byt a robotu. Toto nebolo dôležité, dôležité bolo, že som nedonosila žiadne dieťa a nemám 
deti... Keď sa povedalo, že asi deti nebudem mať, tak to bola pohroma pre celú rodinu.“ /rómska žena 
stredného veku s VŠ pracujúca v oblasti MVO, mestské separované prostredie 
     „Myslím si, že by to mali pochopiť, lebo tá kariéra, keď je pre ňu viacej ako tá rodina, aspoň... tu 
je to tak, nikto sa do nikoho nestará.“ /nezamestnaná rómska žena so SOU bez záväzkov, segregované 
prostredie 
     „Tu už to nie je také, ako kedysi bolo, že tá mentalita musela byť taká, ako to zákon káže. Teraz už 
je to také, že si každý spraví podľa seba, každý má svoju rodinu a nerieši druhých. Ja si takto myslím, 
že každý by sa mal starať hlavne o seba a nie o druhých.“ /rómska žena s neukončenou SŠ na RD so 
štyrmi deťmi, segregované prostredie 
      „Ja takú ženu osobne obdivujem. A čo sa týka okolia, tak v dnešnej dobe, ja neviem, myslím si, že 
to je o podpore okolia a rodiny... Myslím si, že je to tiež o tom, aký vzťah je v tej rodine a z akého je 
prostredia, o tom zmýšľaní. Lebo ak tá rodina žije v tom, sú tiež na nejakej vzdelanostnej úrovni, tak tú 
ženu v tom podporia. Ale ak tá rodina alebo okolie je nevzdelané, tak jej nedoprajú, aby sa 
vzdelávala...“ /nezamestnaná rómska žena so SOU a štyrmi deťmi, mesto – separované prostredie 
     „Každá žena chce mať určite svoju rodinu, aj každý muž... A čo má z toho života (reakcia na 
pripomienku, že nie každá žena chce mať dieťa), potom načo robí tú kariéru, pre koho? Pre koho 
zarába tie peniaze, kvôli komu, keď nezanecháva žiadnu rodinu za sebou, žiadne potomstvo... Stáva sa 
to (pripúšťa ďalšia zo žien), veď koľko žien nemá deti... Určite nie (odpovedá prvá zo žien na otázku, 
či je jediným údelom žien byť matkou), ale ja si myslím, že deti do života patria, ja si určite neviem 
predstaviť život bez detí. Možnože keby som mohla, tak všeličo zmením, ale deti by som nemenila!“ 
/rómska žena s neukončenou SŠ na RD so štyrmi deťmi, segregované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
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Rezignáciu ženy na materstvo komunita striktne odsudzuje, dokonca aj pri neplodnosti ženy 
má rodina tendenciu takúto ženu zavrhnúť. Časť rómskych žien vo výskumoch signalizovala 
mierny posun komunity k väčšej tolerancii, boli to ale výskumy zo stredného Slovenska nie z 
východu. V rovine osobných postojov rómskych žien k dobrovoľnému vzdaniu sa materstva 
sa prejavil rozdiel medzi mestským a segregovaným prostredím, ženy zo segregovaného 
prostredia sa skôr prikláňali k názoru, že život ženy bez dieťaťa nemá zmysel. Materstvo je 
v rómskych komunitách vysoko cenené, čo spolu s dominanciou patriarchálneho usporiadania 
a silne nerovným rodovým kontraktom vedie k veľkej neslobode rómskych žien v oblasti 
rozhodovania o reprodukcii a využití služieb reprodukčného zdravia.  
 
• Vyššia a skoršia pôrodnosť rómskych žien 

Reprodukčné správanie rómskych žien sa vyznačuje oproti ženám geograficky blízkej 
všeobecnej populácie aj vyšším počtom porodených detí. Z rómskych žien vo fertilnom veku, 
ktoré už porodili dieťa, pripadal najväčší podiel na tri deti. Kým medzi všeobecnými ženami 
výrazne prevážil dvojdetný model (42 %), za ktorým nasledovali ženy s jedným dieťaťom (34 
%), tri deti už malo podstatne menej žien (18 %) a viacdetné matky mali iba nízke zastúpenie 
(7 %), štruktúra rómskych žien podľa počtu detí bola úplne iná. Za matkami troch detí 
nasledovali ženy s dvomi a jedným dieťaťom, ale s omnoho menším podielom než 
u všeobecných žien (20 % a 17 %). Štyri a viac detí malo spolu 40 % rómskych žien 14-49 
rokov: z toho 15 % malo štyri deti, 10 % päť detí a 15 % šesť a viac detí.   
 
Tabuľka 10 
Počet porodených detí rómskych žien 14-49 rokov podľa vekovej skupiny – porovnanie 
podsúborov a s geograficky blízkou všeobecnou populáciou žien (v % a priemery) 
 Rómske ženy  Ženy geograficky 

blízkej všeobecnej 
populácie (n=231)  

Segregované 
(n= 320) 

Separované 
(n=306) 

Rozptýlené 
(n=293) 

Spolu 
(n=919) 

Počet porodených detí 
– ženy 14-49 spolu 

Koľko živo narodených detí ste porodili? 
(v % zo žien, ktoré už niekedy porodili) 

1 dieťa 12,7 21,0 18,8 17,4 33,8 
2 deti 17,5 18,1 23,9 19,7 41,5 
3 deti 25,5 20,0 23,9 23,1 17,7 
4 deti 13,2 16,6 14,2 14,7 3,1 
5 detí 13,2 8,6 7,6 9,9 3,1 

6+ detí 17,9 15,7 11,6 15,2 0,8 
Počet porodených detí 
podľa vekovej skupiny 

Koľko živo narodených detí ste porodili? 
(priemerný počet za ženy, ktoré už niekedy porodili) 

14-49 rokov spolu 3,81 3,40 3,12 3,45 2,03 
14-21 rokov 1,50 1,24 1,57 1,43 1,00 
14-25 rokov 2,17 1,79 1,98 1,98 1,43 
14-30 rokov 2,96 2,33 2,29 2,54 1,64 
31-49 rokov 4,49 4,15 3,72 4,12 2,16 

Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Poznámka: V tabuľke sa uvádzajú údaje za ženy vo veku 14-49 rokov, ktoré už niekedy porodili.  
 
Vyššiu pôrodnosť rómskych žien potvrdil tiež priemerný počet detí, ktorý bol o 1,5 dieťaťa 
vyšší ako za ženy všeobecnej populácie. U rómskych žien priemerný počet detí dosiahol 3,5 
dieťaťa, oproti tomu ženy všeobecnej populácie v geografickej blízkosti vykázali priemer 2 
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deti na jednu ženu. Priemerný počet detí bol za rómske ženy vyšší vo všetkých kategóriách 
veku od najmladších po najstaršie. Za vekový interval 31-49 rokov bol rozdiel 4,12 detí za 
rómske ženy ku 2,16 detí za všeobecné ženy. 
 
 
Graf 8: Priemerný počet porodených detí rómskych žien 14-49 rokov podľa typu bývania – 
porovnanie so ženami geograficky blízkej všeobecnej populácie a s rokom 2005 (priemer) 

 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012.Otázka: Koľko 
živo narodených detí ste porodili? 
Poznámka: Graf uvádza priemerný počet za ženy 14-49 rokov, ktoré už niekedy porodili. 
 
 
Z hľadiska priemerného počtu detí nedošlo medzi rokmi 2005 a 2010 takmer k žiadnej zmene 
za rómske ženy. Priemerný počet porodených detí bol u všetkých troch skupín rómskych žien 
rovnaký, pričom najvyšší priemer vychádzal za ženy zo segregovaných osád (3,81 detí) 
a najnižší za rómske ženy žijúce rozptýlene (3,12 detí). Trend v pôrodnosti rómskych žien sa 
zdá byť za posledné obdobie stabilizovaný. Oproti tomu za ženy všeobecnej populácie sa 
v rozpätí piatich rokov zaznamenal pokles, a to z 2,5 dieťaťa na 2 deti. 
 
 
Uvádzaný výskum taktiež ukázal, že rómske ženy sa stávajú po prvý krát matkami omnoho 
skôr, ako ženy všeobecnej populácie. Ako uvádza tabuľka 11, z rómskych žien sa prvý krát 
stalo matkou do veku 18 rokov až 30 %, zo všeobecných žien to boli len 2 %. Do 20 rokov 
porodilo svoje prvé dieťa 42 % rómskych žien, naproti tomu zo žien všeobecnej 
populácie to bola približne štvrtina. Ženy všeobecnej populácie sa najčastejšie stali 
prvorodičkami vo veku 21-25 rokov (47 %, u rómskych žien to bol vek 18-20 rokov (42 %). 
Kým z rómskych žien porodilo svoje prvé dieťa do 20 rokov veku spolu až 72 %, zo žien zo 
všeobecnej populácie to do 20 rokov bolo len 28 %. A naopak, po veku 26 rokov sa stalo po 
prvý krát matkou len približne 5 % spomedzi rómskych žien, v rámci žien všeobecnej 
populácie získali prvorodičky po veku 26 rokov až 25 %.  
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Tabuľka 11 
Vek prvého pôrodu rómskych žien 14-49 rokov podľa skupiny veku – porovnanie podsúborov 
a s geograficky blízkou všeobecnou populáciou žien (v % a priemery) 
 Rómske ženy  Ženy geograficky 

blízkej všeobecnej 
populácie (n=231)  

Segregované 
(n= 320) 

Separované 
(n=306) 

Rozptýlené 
(n=293) 

Spolu 
(n=919) 

Vek prvého pôrodu  
– ženy 14-49 spolu 

Koľko ste mali rokov, keď ste porodili vaše prvé dieťa? 
(v % zo žien, ktoré už niekedy porodili; vekový interval od 14 do 49 rokov) 

Do 18 rokov 34,3 26,5 30,1 30,3 2,3 
18-20 rokov 39,2 47,1 39,3 41,8 25,7 
21-25 rokov 22,7 22,0 24,5 23,0 46,9 

26 a viac rokov 3,8 4,4 6,1 4,9 25,1 
Vek prvého pôrodu  
podľa vekovej skupiny 

Koľko ste mali rokov, keď ste porodili vaše prvé dieťa? 
(priemerný vek za ženy, ktoré už niekedy porodili; v rokoch) 

14-49 rokov spolu 19,07 19,33 19,62 19,33 23,23 
14-21 rokov 17,43 17,95 16,91 17,42 21,00 
14-25 rokov 17,83 18,21 17,98 18,01 20,71 
14-30 rokov 18,49 19,02 18,53 18,68 22,30 
31-49 rokov 19,53 19,55 20,44 19,83 23,54 

Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Poznámka: V tabuľke sa uvádzajú údaje za ženy vo veku 14-49 rokov, ktoré už niekedy porodili.  
 
 
 
Skoršiu pôrodnosť rómskych žien dokumentuje aj priemerný vek pri narodení prvého 
dieťaťa. Dosiahol 19,33 rokov, kým za ženy všeobecnej populácie v geografickej 
blízkosti to bolo 23,23 rokov. Rozdiel v prospech nižšieho veku prvého pôrodu za rómske 
ženy vychádzal vo všetkých sledovaných vekových skupinách. Kvantitatívne údaje potvrdili 
podľa všetkých použitých ukazovateľov skoršie tehotenstvá a materstvá rómskych žien, ktoré 
môžu indikovať problémy v dostupnosti a užívaní antikoncepcie. 
 
• Skoré tehotenstvá a materstvá rómskych žien a jeho negatívne dopady na vzdelanie 

 
Skoré tehotenstvá a materstvá prinášajú aj ďalší veľký problém – býva častým 

dôvodom prerušenia štúdia alebo rezignácie rómskych žien na štúdium na vyššom 
stupni. Výsledný stav nízkej vzdelanosti rómskych žien, ako ho zachytáva výskum, 
diferencuje fakt, že nie všetky študentky stredných škôl svoje vzdelávanie ukončia získaním 
dokladu o vzdelaní a vzdelávací systém opustia predčasne. Neukončenie školy je veľmi 
častý a rýchly výsledok, ale obrovská a dlhodobá prekážka v životnej dráhe a kvalitnej 
integrácii rómskych žien. 
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Tabuľka 12: Zloženie rómskej populácie, ktorá je mimo školského systému, podľa stupňa 
najvyššie dosiahnutého vzdelania a pohlavia (v %) 
 ZŠ 

neukončené 
ZŠ 

ukončené 
(ISCED 2) 

Ukončené 
stredné 

(ISCED 3)* 

Vyššie ako 
stredné  

(ISCED 5+)** 

Špeciálna 
škola*** 

Spolu 

Ženy 19,3 63,3 12,5 0,2 4,7 100,0 
Muži 17,5 56,2 21,4 0,3 4,6 100,0 
Spolu 18,4 59,7 17,0 0,3 4,7 100,0 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Otázka: Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 
Poznámka: Na otázku odpovedali len tí respondenti a respondenti mimo školského systému, ktorí niekedy školu 
navštevovali; boli medzi nimi iba štyria vo veku 15 rokov, preto túto kategóriu špeciálne v tabuľke neuvádzame. Vo 
výpočtoch nie sú zahrnutí respondenti, ktorí na otázku neodpovedali (n = cca 5 % relevantného súboru).  
Vysvetlivky ku kategóriám vzdelania: *SOŠ a SŠ; **Všetky stupne vysokoškolského štúdia; ***Osoby, ktoré navštevovali 
špeciálnu základnú i strednú školu. ZŠ neukončené = ukončenie školskej dochádzky v nižšom ročníku, ako bola štandardná 
dĺžka ZŠ; ZŠ ukončené = ukončenie ZŠ v štandardnom poslednom ročníku, vrátane respondentov s neukončenou strednou 
školou (ich najvyššie ukončené vzdelanie bola základná škola). 
 
Podľa výskumu UNDP, muži a ženy vykazovali z hľadiska stupňa dosiahnutého vzdelania 
určité odlišnosti. Medzi rómskymi ženami sa podstatne častejšie vyskytovali osoby, ktoré 
nepokračovali v štúdiu na strednej škole – teda s neukončeným základným a základným 
vzdelaním. Rozdiely sa potom prejavili v zastúpení vyššieho stupňa vzdelania: rozdiel 
v podiele osôb s ukončeným stredným vzdelaním predstavoval viac ako osem percentuálnych 
bodov v neprospech rómskych žien (12,5 % ku 21,4 % za mužov). Na druhej strane je v rámci 
rómskych žien viac zastúpené neukončené a ukončené základné vzdelanie. Podiel absolventov 
špeciálnych škôl vyšiel za obidve skupiny pohlavia rovnaký (takmer 5 %).  
Na základe výsledkov z roku 2010 sa vzdelanostná štruktúra skúmaných rómskych žien dá 
hodnotiť ako mierne zaostávajúca za vzdelanostnou štruktúrou mužov. Distribúcia úrovne 
najvyššieho dosiahnutého vzdelania sa výraznejšie líšila podľa typu bývania. Najvyšší podiel 
osôb s neukončeným základným vzdelaním sa nachádzal v populácii žijúcej segregovane 
(viac ako jedna pätina), so zvyšujúcou sa priestorovou integrácie podiel osôb s neukončenou 
základnou školou klesal. Populácia žijúca rozptýlene bola na tom lepšie aj v ďalšom ohľade: 
najvyšší podiel ukončeného stredného vzdelania bol medzi Rómami žijúcimi rozptýlene a 
najnižší v segregovaných osadách. 
 
Graf  9: Rómske ženy a muži s ukončeným základným vzdelaním podľa skupín dôvodov 
nepokračovania v štúdiu na strednej škole (v %) 

 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Otázka: Prečo ste nepokračovali v štúdiu na SOU či SŠ? 
Poznámka: Len za respondentov, ktorí deklarovali ukončené základné vzdelanie a nepokúsili sa o žiadnu formu 
stredoškolského vzdelania (n = 849). Do výpočtov neboli zahrnutí respondenti, ktorí na otázku neodpovedali (8 % 
relevantného podsúboru).  
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V dôvodoch nepokračovania v štúdiu na strednej škole sa podľa výskumu UNDP z roku 
2010 prejavili pomerne veľké rozdiely podľa pohlavia. Kým nedostatok financií na 
poplatky, ošatenie a obuv uvádzali rómske ženy aj muži v rovnakej miere, za ostatné skupiny 
dôvodov sa zhoda neprejavila. Nezáujem o školu a zlé známky uvádzali častejšie muži, 
podobne to bolo aj pri tzv. ostatných dôvodoch (ako napríklad zdravotný stav a dostupnosť 
školy a podobne), rómske ženy zasa omnoho viac pomenúvali ako dôvod rezignácie na 
štúdium rodinné dôvody. Najväčší rozdiel bol za dôvod „vydala som sa/ oženil som sa“ 
(označilo ho 4-krát viac žien), u žien prevažovalo mierne aj narodenie dieťaťa a zákaz zo 
strany rodičov, u chlapcov zasa potreba pomáhať. A s priestorovým vylúčením podiel 
rodinných prekážok v štúdiu narastal: zo žijúcich rozptýlene ich uviedla štvrtina rómskych 
žien nepokračujúcich na SŠ; za skupinu separovaných a segregovaných žien prekročili jednu 
tretinu. Rodinné dôvody teda silne ovplyvňujú výsledok rómskych žien vo vzdelávaní. 
Ako uvádzajú publikácie venované nezamestnanosti alebo chudobe, vzdelanie predstavuje 
jeden z kľúčových faktorov, ktorý sa priamo či nepriamo podieľa na existujúcich 
podmienkach života, považuje sa za jedno z hlavných aktív jednotlivcov a ich domácností. Vo 
veľkej miere s ním súvisí úspešnosť zapojenia sa do trhu práce a výhody z pôsobenia na ňom, 
odvíjajú sa od neho vzory reprodukčného správania, ohrozenie chudobou a celková kvalita 
života. Aj na Slovensku analýzy konštatujú zvýšené ohrozenie nezamestnanosťou u pracovnej 
sily s nízkym stupňom vzdelania či s neukončeným vzdelaním (Vašečka 2002; Chudoba..., 
2002; Únik..., 2003; Mušinka 2004; Bodnárová a kol., 2006; Ľudské..., 2009; UNDP 2006, 
2012).  
Koncentrácia nízkych stupňov vzdelania a  predčasného ukončenia vzdelávania je u rómskej 
populácie vysoká, hlavne v rámci segregovanej a separovanej časti a u žien, vysoký 
v porovnaní s priemerom je aj podiel špeciálnej školy. Podľa odborníkov môžu byť dôvody 
horšej vzdelanostnej štruktúry rómskej populácie rôzne, popri zdravotných dôvodoch sa 
hovorí o nedostatku motivácie pre učenie u rómskych detí a slabej podpore zo strany rodičov, 
o jazykových bariérach, nepripravenosti niektorých detí na školskú dochádzku, zlej 
dostupnosti škôl v segregovaných prostrediach, resp. o systéme nášho školstva vôbec, ktorý 
predpokladá pomoc pri učení od rodičov, o vyučujúcich a metódach práce v škole, celkovej 
klíme v konkrétnej škole, ako aj o význame prikladanom vzdelaniu v rámci komunity a 
podobne. U rómskych žien pristupujú aj dôvody súvisiace so skorým založením rodiny, ktoré 
obmedzujú pokračovanie v štúdiu na stredných školách alebo vedú k prerušeniu 
stredoškolského štúdia. 
Dôvodom predčasného odchodu zo systému vzdelávania alebo celkovej rezignácie na ďalšie 
štúdium sa venoval aj kvalitatívny výskum neziskovej organizácie Quo Vadis (Obraz..., 
2012). Rómske ženy v ňom označovali predovšetkým subjektívne a rodinné alebo vzťahové 
faktory. Patrilo k nim napríklad zapojenie do partií a ich negatívny vplyv v období 
dospievania. Najčastejšou príčinou, prečo rómske ženy ukončia predčasne svoje vzdelávanie, 
boli ale jednoznačne skoré partnerstvá a materstvá. Ak začnú chodiť s priateľom, nechajú sa 
presvedčiť na nepokračovanie v štúdiu alebo sa im narodí dieťa a zo školy odídu. Spätne 
dôvody skorého materstva videli vo svojej naivite a neskúsenosti, a potom v naliehaní svojho 
partnera. „Pobláznila som sa“ a „nedal mi pokoj“ – tak hodnotili najčastejšie tento 
zlomový úsek svojho života. 
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     „Lebo som mala frajera, nedal mi pokoj (odpoveď na otázku moderátorky, prečo nešla na strednú 
školu) ... Áno, on nechcel (vtedajší partner nechcel, aby študovala – pozn. aut.), chodil za mnou stále, 
pokým som ja išla do školy, čakal ma na zastávke, nešla som domov, otec ma hľadal po škole. Ale do 
školy som chodila, nemôžem povedať, lebo báli sme sa, aby naši rodičia... predtým bolo totiž trestné, 
kto nechodil do školy, išli do basy. Ja som sa bála, lebo ja som mala prísneho otca, tak do školy som 
chodila... Už som prestala (po ZŠ chodiť do školy – pozn. aut.), a prestala som s tým doteraz... ani on, 
ani ja sme nevyštudovali... Lebo ma ľúbil (odpoveď na otázku moderátorky, prečo partner nechcel, aby 
chodila na SŠ), bál sa, že ostanem s druhým alebo čo. Tak vieš ako medzi Cigáňmi, keď je pekná 
žena!“ /nezamestnaná rómska žena stredného veku so ZŠ, segregované prostredie 
     „...takže sme chodili (spolu s budúcim manželom – pozn. aut..) na jednu strednú školu, z jednej 
obce, jedným autobusom, tak to asi nedopadlo dobre. Takže som v treťom ročníku ostala tehotná a už 
sme nedokončili ani jeden.“ /rómska žena so štyrmi deťmi na RD s neukončenou SŠ, segregované 
prostredie 
     „Áno, trúbil nám môj otec do hlavy od mala, vyučte sa a čo ja viem čo. Keď som bola malá, ja som 
aj chodila po všelijakých vystúpeniach, išlo mi to, ale hlavné, že som tam bola. A potom tiež takto, to 
bol akože najprv jeho kamarát, ktorý teraz so mnou žije, chodil tam... poviem tak ako je, pobláznila 
som sa do neho. A koľko ráz mi aj vravel: ´Máš na to čas, si mladá, vychoď si školu, budeš mať, čo 
budeš chcieť, budeš múdrejšia ako ja.´ Lebo zle sa na to pozerá teraz, keď mám trošku viacej rozumu, 
že máloktoré Rómky sú na tom tak dobre ako niektoré biele. Lebo rozmýšľame zhurta a potom nemáme 
nič.“ /rómska žena s dvomi deťmi na RD a neukončenou SOU, segregované prostredie 
     „...potom (po maturite – pozn. aut.) som otehotnela, tak na vysokú som nešla, mala som podanú 
prihlášku, ale nemohla som už chodiť.“ /rómska žena pracujúca ako robotníčka s nadstavbovou školou 
a dvomi deťmi, mestské separované prostredie  
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
 
Mnohé rómske ženy vyjadrovali ľútosť nad neukončením školy a na základe svojich terajších 
skúseností ostatným rómskym dievčatám odporúčali iný postup: najprv dokončiť školu a až 
potom riešiť zakladanie vlastnej rodiny. Obzvlášť pri svojich deťoch majú silné 
očakávania, aby cestu skorých rodičovstiev nezopakovali. Hoci sa aj popri tehotenstve 
niektoré ženy pokúsili dokončiť si školu externe, nepodarilo sa to žiadnej spomedzi 
účastníčok diskusií.  
 

     „Tak prečo (neukončila SŠ a neodišla z osady – pozn. aut.), no som sa zoznámila s chlapcom, 
zamilovala, do školy na tú strednú som chodila, mala som osemnásť rokov. Do siedmeho mesiaca som 
ešte mala tú školu, potom som si vybavila na externé štúdium. Ale potom aj tie nervy, aj všetko na mňa 
pôsobilo, potom už som to nezvládla. A potom prišiel mi domov papier, že ma vylúčili, lebo som mala 
to externé štúdium, ale keď tam človek nechodí, tak načo by ma potom mali nechať! Ale ľutujem to, 
lebo chcela by som to. Napríklad tie ženy, čo ešte deti nemajú alebo nemajú problémy, že aby neboli 
také hlúpe, aby si ozaj tie školy spravili. Aj keď nepôjdu za svojim snom, ale nech aspoň voľačo 
dokážu spraviť!“ /rómska žena s jedným dieťaťom na RD s neukončenou SŠ, segregované prostredie 
     „...keď som chodila na strednú, nevedela (mama – pozn. aut.) o tom, že ja do školy nechodím, lebo 
ja som sa proste zaľúbila do tohto chlapca, s ktorým som, no a už mi bolo prednejšie ísť s ním, ako do 
tej školy, takže som poza školu chodila. Mame prišla výzva, aby prišla do školy, že proste 
nenavštevujem školu. Ja som spravila chybu, že som sa takto namotala, ale ľutujem to veľmi.“ /rómska 
žena, neukončená SŠ 
     „...síce nedokončila som ju (SŠ s maturitou – pozn. aut.), dôvody rodinné – dôvody boli také, že 
som sa dala s týmto druhom dokopy a už to nešlo, ale by som si chcela spraviť teraz externe školu.“ 
/rómska žena, 29 rokov 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
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Rómske ženy poukázali tiež na svoju obrovskú nepripravenosť na takú úlohu, akou je 
materstvo. Netušili v takom mladom veku, čo to znamená byť matkou, aká je výchova dieťaťa 
ťažká úloha, aké je ťažké dať svojmu dieťaťu aspoň pokrytie základných potrieb. Stávajú sa 
matkami vo veku, keď majú ešte úplne iné záujmy a nedokážu si uvedomiť, aká veľká 
zodpovednosť ich s materstvom čaká.  
 
 

     „...bola som mladá, keď som mala dieťa – v sedemnástich rokoch som porodila svoju dcéru. Vôbec 
som nevedela o tom, aké to je byť mamou, aké to naše mamy majú ťažké vychovať deti a dať im všetko, 
čo by tie deti mali mať, ten základ.“ /rómska žena z mesta, pedagogička 
     „...a  potom už vlastne v sedemnástich rokoch chodila som s XY (partner – pozn. aut.), vôbec som 
nerozmýšľala nad tým, že ja idem mať dieťa. Videla som miminko, mňa to nejako nezaujímalo, bola 
som taký typ proste, že len taká sebecká, sama pre seba, maľovátka, rifle, to bolo moje. Päť mesiacov 
prešlo... a tehotná; bum a skončili sa mi všetky sny, ale úplne všetko. Ja som začala... sa zároveň aj 
nenávidieť, že proste, ako som to mohla dopustiť, mať len život troška pred sebou a ako tie rifle 
oblečiem, keď budem mať to brucho (kúpila si prvé rifle za vlastnoručne zarobené peniaze – pozn. 
aut.). Ešte som bola úplne že nedozretá, blbá, proste riešila som nie to, že keď sa to dieťa narodí, že 
bude treba zabezpečiť kočík, vybaviť nejaký byt, vybaviť veci okolo toho, vôbec som si to 
neuvedomovala. Ja som len riešila to, či zapnem tie rifle, ktoré som si kúpila... a že stáli strašne veľa 
peňazí. Takže teraz sa na tom môžem fakt že smiať. Človek sa učí vlastnými chybami, keď nad tým 
rozmýšľam, tak sa fakt smejem. Ešte aj po pôrode som vlastne riešila, že či už tie rifle môžem zapnúť 
na sebe.“ /pracujúca rómska žena z mesta, jedno dieťa 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
 
Išlo predovšetkým o skoré partnerstvá a rodičovstvá, ktoré viedli k prerušeniu alebo úplnému 
ukončeniu štúdia rómskych dievčat a nasmerovali ich životy mimo predstáv a plánov, ale aj 
zodpovednosť za domáce povinnosti a žiarlivosť partnera ako prekážka ďalšieho vzdelávania 
a rozvoja rómskych žien. 
 
• Skoré tehotenstvá a materstvá – uchrániť pred nimi svoje deti 

 
Pri úvahách rómskych žien o budúcnosti vlastných detí predstavy o nej vymedzovali voči 

sebe, voči svojej vlastnej skúsenosti. Rozprávania rómskych žien vysielali silný odkaz, aby 
deti neopakovali rovnaké chyby, ktorých sa v mladosti dopustili samé. Vo výchove svojich 
detí by chceli zabrániť prenosu vlastných omylov na deti. Predovšetkým by chceli vyvarovať 
a uchrániť svoje deti pred skorými vzťahmi a rodičovstvom. Prejavil sa pritom rodovo odlišný 
pohľad a prístup, keď omnoho vyšší dôraz dávali v tomto zámere na dcéry. Boli odhodlané 
poučiť ich o nebezpečenstvách a nástrahách, prípadne aj uplatniť voči nim prísnejší režim, len 
aby ich deti nepostihol rovnaký osud. Podľa prezentovaného názoru sa ženám nezdalo 
poučenie chlapcov o reprodukcii a kontrola ich správania v pubertálnom veku natoľko 
dôležité, lebo chlapci nemôžu otehotnieť – ich vlastnými slovami „priniesť domov brucho“. 
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     „Ja by som si pre svoju dcéru, aj pre chlapca... ale hlavne pre to dievča, aby nebolo také, že sa dá 
obalamutiť nejakému chlapovi, ako som sa, poviem ako je, dala ja, že... nenaletí na všelijaké 
´hovadiny´. Budem sa snažiť od mala jej vtĺkať, keď už bude väčšia, aby voľačo z nej bolo, aby mala 
aspoň tú školu... ja neviem, buď tú pomocníčku alebo, ja neviem... to je jedno. Mne to nevadí, nemusí 
mať voľajaké vyššie postavenie, len chcem, aby voľačo aspoň z nej bolo. Aby mali voľajakú prácu, aby 
sa stade dostali. Dúfam, že to pomôže, lebo nám tiež vtĺkali do hlavy a nebolo z nás nič! Moja mama... 
aj tá mi stále vravela, načo ti toto je, už mi skrátka vraveli z tej strany, aj z tej, to isté oco, ale márne. 
To ako keby ste starého koňa chceli naučiť cválať, ktorý už nevládze! Ale dúfam, že z týchto dvoch, to 
sa budem určite snažiť, budem aj taká tvrdšia. Hlavne na ňu (dcéru – pozn. aut.), bo chlap domov 
brucho, poviem ako je, nedonesie! Tá žena, keď sa dá obalamutiť, tak je to také horšie, podľa mňa, 
s dievčaťom.“ /vyučená rómska žena s tromi deťmi na RD, segregované prostredie 
      „Tak je to veľký rozdiel (odpoveď na otázku, či je rozdiel v tom, ako si predstavuje budúcnosť pre 
syna alebo dcéru), lebo predsa tomu dievčaťu, keď príde do toho vžitého veku, dá sa to tak povedať, že 
mama by mala dať svojmu dievčatku... vysvetliť niektoré veci, čo ozaj sú dôležité v živote, na čo si má 
dávať pozor... Napríklad keď príde do puberty. Sú takí chlapi, uvidia pekné dievča a hneď už do 
postele. No tak ja by som jej chcela vysvetliť, aby nespravila takú chybu, ako som napríklad ja 
spravila... Tak vám poviem (odpoveď na otázku, či jej v puberte niekto povedal o rizikách ohľadne 
sexuálneho správania), moja mama je hluchá ...no a môj otec nám to aj naznačoval, ale viete, ťažko je 
chlapovi sa rozprávať so svojimi dievčatami a vysvetliť im... ja som takú možnosť nemala, aby si moja 
mama sadla so mnou za jedným stolom a povedala mi: ´Tak dcéra moja, máš určitý vek... toto môžeš, 
na toto si dávaj pozor!´ Ale ja takú šancu mám. Áno spravila som chybu, ale napriek tomu nechcem, 
aby moje deti robili tú istú chybu, čo aj ja (neukončenie školy a skoré tehotenstvo – pozn. aut.).“ 
/rómska žena s neukončenou SŠ na RD s jedným dieťaťom, segregované prostredie 
      „Pravdupovediac, ja mám troch synov a jednu dcéru a viac mi záleží na tej dcére ako na synoch. 
Chcela by som, aby sa mala v živote lepšie ako ja; určite by som nechcela, aby sa tak rýchlo hrnula do 
manželstva a detí, na to má určite čas! Chcela by som, aby sa mala v živote lepšie, aby nemusela tak 
žiť ako žijeme my – od materskej do materskej. Aby si proste žila lepšie, a to podľa mňa získa len 
vzdelaním... a k tomu ju vlastne aj vediem od malička. Nemusí byť určite právnička alebo tak, ale 
jednoducho, aby mala prácu, aby sa mala v živote lepšie... Chlapec sa uchytí všade (reakcia na 
pripomienku, či pre chlapcov nie je podstatné, aby sa mali lepšie), ja si myslím, že aj tak si chlapci 
spravia po svojom, čo ja poviem, to nezáleží, lebo chlapci si myslia o sebe niečo viac. Neviem, proste 
tí chlapci si aj tak spravia vždy po svojom, už to teraz vidím. Najstarší syn má sedem, ale jednoducho 
ja poviem modré, on povie zelené... takže to už vidím, že ešte to bude iba horšie, aj keď sa snažím ich 
vychovávať dobre...“ /rómska žena s neukončenou SŠ na RD so štyrmi deťmi, segregované prostredie 
      „Ja by som chcela, aby moja dcéra si založila rodinu v dvadsiatich piatich rokoch, lebo už zmýšľa, 
nie ešte tak dospelo, ale už predsa inak ako osemnásťročná alebo sedemnásťročná, to je stále dieťa. 
No a chlapec tiež tak, aby mal dvadsať päť - šesť, aby zmýšľal na ženu, na rodinu až potom po škole. 
Dve deti stačia v dnešnej dobe.“ /nezamestnaná rómska žena so SOU a dvomi deťmi pracujúca ako 
dobrovoľníčka, mesto – separované prostredie 
      „Ja by som chcela, aby moja vnučka alebo vnuk sa ženil alebo vydala, keď dokončia školu. Ale 
zároveň, aby mali takú určitú istotu v živote, aby neurobili to, čo my: zamilovanosť, k rodičom, byť na 
jednej váľande, potom dieťatko. Žena je odstavená, chlap má vždy voľnú nohu. Môže na pivo, aj keď je 
žena tehotná, aj keď je doma, ona má so svokrou alebo s rodinou sedieť doma a urobiť poriadok, 
pripraviť mu všetko, čo má byť. Chlap môže s kamarátmi z roboty na pivo, môže prísť o hodinu 
neskoršie, ak ty prídeš o hodinu neskoršie z obchodu, už je peklo. Tak toto chcem, aby sa všetky 
vyvarovali.“ /rómska žena stredného veku s VŠ pracujúca v oblasti MVO, mestské separované 
prostredie 
     „Tiež by som chcela... najprv nech si školu riadne dokončia, nech si nájdu prácu po škole, 
zabezpečia si zázemie, byt, potom nech si nájdu ženu a rodinu, neskôr.“ /nezamestnaná rómska žena 
so ZŠ a dvomi deťmi pracujúca ako dobrovoľníčka, mesto – separované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
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Ako sa z výskumov ukázalo, plány a sny rómskych žien o budúcnosti svojich detí smerovali 
k tým najzákladnejším podmienkam pre normálny život. Želali si vo veľkom rozsahu 
predovšetkým prekonanie rizikového veku bez tehotenstva, v čom videli posilnenie ich šancí 
na ukončenie vyššieho vzdelania a následne zvýšenie možností zamestnať sa, 
v segregovaných osadách aj možností opustiť existujúce prostredie.  
Pohľad na prekážky, ktoré maria rómskym ženám ich vlastné životné plány, upriamuje 
pozornosť k reprodukčnému správaniu rómskych dievčat a k patriarchálnemu rodovému 
kontraktu v rodinách a komunitách. Okrem zlepšovania ekonomických podmienok života 
spojeného s prekonávaním vylúčenia z trhu práce by podporné aktivity pre rozvoj rómskych 
žien mali smerovať aj do uvedených dvoch oblastí, nakoľko patria k faktorom s najsilnejším 
vplyvom. 
Skoré tehotenstvá a materstvá rómskych žien inšpirujú k  otázke na verejnú politiku v zmysle, 
ako štát zabezpečuje sexuálnu výchovu pre všetkých, či je dostupná na vidieckych školách a  
podávaná na úrovni a spôsobom zrozumiteľným pre všetkých a pre všetky. Prípadne nakoľko 
sa dostanú k informáciám z oblasti sexuálnej a rodičovskej výchovy mladí ľudia končiaci 
školskú dochádzku predčasne alebo navštevujúci špeciálnu školu, prípadne či sú tieto 
informácie sprostredkúvané formou, ktorá je zrozumiteľná a prijateľná, zostáva stále nejasné.  
Zároveň sa tu otvára otázka dostupnosti služieb reprodukčného zdravia pre ženy zo sociálne 
slabého prostredia. Dá sa predpokladať, že začiatok sexuálneho života sa bude v priemere 
viazať na približne rovnaký vek u rómskych i majoritných žien. Rozdielny výsledok v podobe 
odlišného podielu skorých tehotenstiev a materstiev u obidvoch skupín žien napovedá 
o vyššej miere prevencie na strane majoritných dievčat. Sú pravdepodobne informovanejšie 
o týchto témach, dokážu si zistiť potrebné informácie, dokážu viac zaangažovať rodičov do 
financovania antikoncepcie – to sú niektoré z otázok, ktoré čakajú na kvalifikované odpovede. 
Dokážu sociálne slabé rodiny zabezpečiť hradenie antikoncepcie dospievajúcim dcéram, ak 
nemajú na pokrytie najzákladnejších potrieb a zažívajú situácie extrémnej deprivácie? 
Pravdepodobnejšia odpoveď asi bude, že iba ťažko; a to popri ignorovaní faktu o nízkej 
úrovni diskusií rodičov s deťmi na témy reprodukčného zdravia.  
Vo verejnom diskurze na Slovensku sú skoré materstvá mladých rómskych žien skôr terčom 
ironických komentárov než objektom serióznych a podporných verejných politík. Slovensko 
ani do roku 2012 nebolo schopné prijať akčný plán sexuálneho a reprodukčného zdravia, 
ktorého vypracovanie nám vyplýva ako povinnosť ešte od Káhirskej konferencie OSN (1994) 
alebo od podpísania Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (Dohovor..., 
1998). Výchova k plánovanému rodičovstvu a hlavne antikoncepcia a iné služby sexuálneho 
a reprodukčného zdravia sa považujú za osobnú vec jednotlivcov a ponechávajú sa na rodinu; 
štát (silne ovplyvňovaný zásahmi predovšetkým katolíckej cirkvi) sa svojej zodpovednosti 
v tejto oblasti stále vyhýba.  
 
• Skoré pôrody a materstvá – postoje rómskych žien 

Skoré materstvo vyvolalo veľkú odozvu u rómskych žien aj v pozícii formulovania 
vlastného postoja alebo prístupu komunity. Pôrody dievčat  vo veku 15-16 rokov sa 
v komunitách vyskytujú, ale nepovažujú sa za normálne. V mnohých prípadoch sa aj ohovára, 
ale napokon to okolie príjme.  
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     „U nás je to pohroma v XY (mesto – bydlisko respondentky), keď pätnásťročné dievča čaká dieťa, 
všetci o tom rozprávajú, pretože väčšinou je to u nás osemnásť rokov, keď si dievčatá a chlapci 
dokončia školy. Aspoň u nás to vnímam tak, že je strašne veľa našich Romákov vyučených a dávajú sa 
dokopy už ako dospelí ľudia – ako osemnásťroční... Stane sa, samozrejme, že sa stane, aj u Neromákov 
aj u Romákov, ale u nás je to pohroma... a ešte ak je z chudobnej rodiny a predtým tam bolo veľa detí 
a ona teraz čaká dieťa. Takže to je pohroma.“ /pracujúca rómska žena z mesta, SŠ vzdelanie 
     „No rodičia to berú určite ťažko a Rómovia okolo nás? ´Nech si robí, čo chce. A čo, vychováš to 
voľajako!´, tak vravia Rómovia.“ /rómska žena so špeciálnou ZŠ s dvomi deťmi na RD, segregované 
prostredie 
     „...ja som zostala tehotná, keď som mala devätnásť rokov a na to som pyšná veľmi. Lebo takto keď 
pozerám, aj po tom XY (najbližšie mesto – pozn. aut.) keď chodím, tak tie sople štrnásť –  
pätnásťročné už vidím s kočíkmi. Keď sa to stalo, tak aspoň keby im niekto povie... že to decko si ešte 
nemusela spraviť, mohla si si školu vychodiť... to sa mi páči, že som skorej nezostala. Druhí keď ma 
videli, že s chlapcami sa priatelím, bláznim, tak mi vyprávali, že čo bude zo mňa a nakoniec som im 
ukázala, že v devätnástich rokoch a tie druhé aj štrnásťročné...“ /vyučená rómska žena s jedným 
dieťaťom na RD, segregované prostredie 
     „Áno, aj menej (odpoveď na otázku, či sa stretli s tým, že tu rodia aj pätnásťročné dievčatá), vieme 
o tom proste, že sú v druhom stave aj menej ako pätnásťročné, to sú dva prípady. Napríklad teraz je 
u nás v osade dievča, čo má pätnásť rokov a každú chvíľku ide rodiť.“ /rómska žena s neukončenou 
SŠ na RD so štyrmi deťmi, segregované prostredie 
     „To je hanba, hanba je to na Rómov, lebo nám robia hanbu, aj v nemocnici pozerajú! Takže je to 
tak, lebo každý ohovára, ešte aj v obchode, v lekárni, u doktora, všade: ´Dieťa bude mať dieťa!´ 
Vďaka komu to je – to je všetko výchova rodičov... Dvanásťročné dievča išlo rodiť a pritom nebolo 
cigánske (oponuje druhá zo žien), boli to bieli ľudia. Tá mama sa ani neukazovala na kameru, ale 
povedala, že tie detičky, a dvojičky porodila, že si to zoberie akože mama. Takže to sa stáva teraz, 
možnože je to aj, čo ja viem... Nie je to normálne, ale stávajú sa takéto prípady.“ /nezamestnaná 
rómska žena so SOU bez záväzkov, segregované prostredie 
      „Tak ja si osobne myslím, že dieťa porodí ešte dieťa. Stáva sa to už teraz dosť často, ale nemalo by 
to byť.“ /rómska žena so SOU na RD s tromi deťmi pracujúca v MVO, mestské separované prostredie 
     „...zasa záleží na tom, z akého prostredia je. Ak je z takého prostredia ako sme my, tu v meste žijete 
troška na inej úrovni, aj keď je stopercentná nezamestnanosť, aj keď je tu chudoba, ale máte svoje 
základy v živote, tak to je ináč rozlíšené. My tu máme ženy, ktoré rodili až v dvadsiatich piatich, 
dvadsiatich ôsmich rokoch, ani jedna z nás nešla v pätnástich rokoch, ešte ani chlapca nemali... Zasa 
to nemôžeme porovnať s osadami, vôbec nie, pretože tam sú úplne iné veci zaužívané. Tam je pre nich 
štrnásť – pätnásťročné dievča, ktorá už nemá pri seba priateľa v tej chatrči, muža, už je nepotrebná, 
stará, škaredá. Kadejaké veci sa na ňu nájdu, len kvôli tomu, že má iný spôsob zmýšľania. Takže sa to 
odvíja od tohto určite.“ /rómska žena stredného veku s VŠ pracujúca v oblasti MVO, mestské 
separované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
Podľa vyjadrenia odborníčok sú skoré pôrody častejšie ako v minulosti, už v 16 a 17 rokoch, 
bezprostredne po ukončení ZŠ. 

Tak teraz častejšie také mladšie Cigánky rodia než to bývalo...  tak 16 a 17 rokov. A to predtým 
nebývalo. Také, že by len školu skončili, to nebývalo. Oni aspoň začali chodiť na stredné školy alebo 
aspoň dáku učňovku. Ale nie ako teraz, vyložene skončia školu, a potom idú rodiť. Oni sa špecializujú 
na to, že keď skončia základku, potrebujú peniaze, tak potom rodia, aby mali peniaze. Takto ich 
získajú. /gynekologička, severovýchodné Slovensko 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
Podľa zistení citovaného kvalitatívneho výskumu je skoré materstvo z pohľadu rómskych žien 
najväčším problémom pre rodičov dievčaťa. A tiež pre dievča samotné, lebo si ničí život 
a marí svoje životné šance. Skúsenosť rómskych žien naznačila rozdiel medzi mestským 
prostredím a segregovanou osadou v pohľade na skoré partnerstvá a materstvá. V osadách sa 
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nezriedka už aj veľmi mladé dievčatá považujú za „dospelé“ pre partnerský život. Do skorého 
partnerstva tu dievčatá tlačia aj takéto postoje v ich okolí, keď sa s inou zvolenou cestou než 
je život s partnerom v rannom veku stávajú terčom posmeškov zo strany komunity. Izolované, 
vylúčené prostredie pozitívnej zmene nenahráva, skôr naopak. Hľadať možnosti intervencie 
v záujme posilnenia rómskych dievčat by malo patriť k zásadným úlohám zlepšenia ich 
postavenia.  
 
• Informovanosť rómskych žien o službách reprodukčného zdravia má deficity 

Jedným z ukazovateľov zodpovedného správania v oblasti reprodukcie sú pravidelné 
návštevy lekára počas tehotenstva. Podľa výskumu UNDP mapujúceho situáciu koncom roka 
2010 sa u rómskych žien prejavil rozdiel na základe pravidelných preventívnych prehliadok 
u gynekológa v čase tehotenstva (UNDP, 2012). Kým zo žien všeobecnej populácie 
absolvovalo pri poslednom tehotenstve pravidelné kontroly u lekára 100 %, medzi rómskymi 
ženami sa objavila skupinka predstavujúca 15 %, ktorá pravidelný režim kontrol 
nedodržiavala. Takéto prípady tehotných žien sa vyskytli aj medzi mladšími vekovými 
skupinami (cca 10 %), avšak najvyšší podiel vyšiel za skupinu rómskych žien 31-49 rokov, 
pri ktorých sa podiel zvýšil na 16 % (tabuľka 13).  
 
Tabuľka 13 
Absolvovanie pravidelných prehliadok počas tehotenstva rómskych žien 14-49 rokov podľa veku 
– porovnanie podsúborov a s geograficky blízkou všeobecnou populáciou žien (v %) 
 Rómske ženy  Ženy geograficky 

blízkej všeobecnej 
populácie (n=231)  

Segregované 
(n= 320) 

Separované 
(n=306) 

Rozptýlené 
(n=293) 

Spolu 
(n=919) 

Pravidelné prehliadky 
u lekára podľa veku 

Keď ste boli naposledy tehotná, alebo ak ste v súčasnosti, chodili ste na pravidelné lekárske 
vyšetrenia? (odpovede „áno“ v %) 

14-49 rokov spolu 81,8 88,9 85,4 85,4 100,0 
14-21 rokov 92,3 86,4 95,5 91,2 100,0 
14-25 rokov 88,6 93,5 88,7 90,2 100,0 
14-30 rokov 83,7 90,6 88,4 87,5 100,0 
31-49 rokov 80,3 87,7 83,2 83,8 100,0 

Dôvody nechodenia na 
pravidelné prehliadky 

Čo bolo hlavným dôvodom, že ste nechodili na pravidelné vyšetrenia? 
(v % zo žien, ktoré pri poslednom tehotenstve nechodili na prehliadky; n = 90) 

Nebolo treba, nemala 
nijaké problémy 

47,4 30,5 55,4 45,6 - 

Niekto jej nepovedal, že 
má chodiť na vyšetrenia 

21,0 8,7 6,9 13,3 - 

Je to ďaleko, nemala  
na cestovné 

5,3 8,7 3,4 5,6 - 

Je to ďaleko, nemala sa 
tam ako dopraviť 

5,3 13,0 - 5,6 - 

Nemohla z rodinných 
dôvodov (deti) 

- 4,3 10,3 4,4 - 

Nemohli si to dovoliť 
(drahé) 

- 4,3 10,3 4,4 - 

Strach z gynekológa, 
vyšetrenia 

- 4,3 3,4 2,2 - 

Neuvedené  21,0 26,2 10,3 18,9 - 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Poznámka: V tabuľke sa uvádzajú údaje za ženy vo veku 14-49 rokov, ktoré na otázku odpovedali.  
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Ako názorne ukazuje graf 10, najmenej na preventívne prehliadky chodili ženy zo 
segregovaných osád. Na pravidelné lekárske vyšetrenia za tehotenstva chodilo necelých 82 %, 
pri zostávajúcich dvoch skupinách bol podiel „absentérok“ pravidelných poradní o niečo 
vyšší.  
 
 
Graf 10: Keď ste boli naposledy tehotná, alebo ak ste v súčasnosti, chodili ste na pravidelné 
lekárske vyšetrenia? (odpovede „áno“ v %) 

 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Otázka: Keď ste boli naposledy tehotná, alebo ak ste v súčasnosti, chodili ste na pravidelné lekárske vyšetrenia? 
Poznámka: V grafe sa uvádzajú údaje za ženy vo veku 14-49 rokov, ktoré na otázku odpovedali.  
 
 
Medzi dôvodmi, prečo niektoré rómske ženy nechodili na pravidelné prehliadky, sa na prvé 
miesto zaradila bezproblémovosť tehotenstva: „nebolo treba, nemala som nijaký problém“ 
uviedlo 46 % z rómskych žien bez pravidelných návštev gynekológa. S väčším odstupom (s 
13 % volieb) sa na druhú priečku dostala neinformovanosť ženy o takejto praxi – zvolili 
odpoveď „nikto mi nepovedal, že mám chodiť na vyšetrenia“. Ďalšiu pozíciu zaujala 
priestorová vzdialenosť: ženy nemali na cestovné, resp. nemali sa ako ku gynekológovi 
dopraviť. Niektoré zo žien bez pravidelných prehliadok uviedli ešte povinnosť starostlivosti 
o deti, ktorá im v tom bránila, alebo tiež nedostatok finančných prostriedkov. Strach 
z gynekológa bol iba úplne ojedinelý dôvod. Pomerne často ale rómske ženy nedokázali 
špecifikovať hlavný dôvod, prečo počas tehotenstva k lekárovi nechodili (takmer jedna pätina 
relevantných žien). 
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Graf 11: Dôvody nechodenia rómskych žien na pravidelné prehliadky ku gynekológovi (v %) 

 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Otázka: Čo bolo hlavným dôvodom, že ste nechodili na pravidelné vyšetrenia? 
Poznámka: Graf uvádza % zo žien, ktoré pri poslednom tehotenstve nechodili na prehliadky (n = 90). 
 
Pri porovnávaní dôvodov nechodenia tehotných žien na pravidelné prehliadky sa ukázalo, že 
najmenej informácií o takejto povinnosti mali rómske ženy zo segregovaných osád (21 % vz. 
7-8 %). Problémy so vzdialenosťou služieb ženského lekára uvádzali ako hlavnú prekážku 
častejšie ženy zo segregovaných a separovaných osídlení. Uvedené dve skupiny rómskych 
žien tiež častejšie nevedeli alebo nechceli uviesť dôvod neplnenia pravidelných prehliadok.  
Ako výskumy naznačili, väčšina rómskych žien na pravidelné prehliadky v tehotenstve chodí, 
na čom môže mať svoj podiel aj podmienenie nároku na vyplatenie zvýšenej dávky v hmotnej 
núdzi pre tehotnú ženu práve pravidelnými návštevami tehotenskej poradne. Zároveň ale 
zaznamenali skupinu rómskych žien, ktoré pravidelné návštevy neabsolvujú. Dôvodom je 
subjektívne posúdenie nepotrebnosti kontrol u lekára pri bezproblémovom tehotenstve, 
neinformovanosť o takejto potrebe lekárskej starostlivosti a obmedzenia v priestorovej 
a finančnej dostupnosti tejto služby.  
 Ďalším často využívaným indikátorom vypovedajúcim o informovanosti o službách 
reprodukčného zdravia je poznanie metód prevencie tehotenstva. Podľa uvedeného výskumu 
vyšla deklarovaná znalosť metód predchádzania otehotneniu za rómske ženy približne na 
rovnakej úrovni ako za ženy všeobecnej populácie z geografickej blízkosti (tabuľka 14). 
O preventívnych metódach už niekedy počulo cez tri štvrtiny žien, pomerne veľa z nich na 
otázku nechcelo alebo nevedelo odpovedať (16 % rómskych a 21 % všeobecných žien). 
Podiel žien, ktoré explicitne uviedli, že o takých postupoch nepočuli bol pomerne nízky, ale 
za rómsku skupinu takmer dvojnásobne vyšší. Na základe veku bolo povedomie 
o predchádzaní tehotenstvu oproti priemeru veľmi nízke hlavne u najmladšej skupiny 
rómskych žien a v segregovanom prostredí. Z vekového intervalu 14-21 rokov o možnostiach 
predchádzania spomedzi obyvateliek segregovaných rómskych osád vedelo len 42 %. Nižšia 
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znalosť v rámci osád pretrvala ešte do veku 25 rokov (56 %), vo vyššom veku sa poznatky 
stabilizovali a vyrovnali medzi jednotlivými skupinami. 
 
Tabuľka 14: Znalosť metód predchádzania otehotneniu u rómskych žien podľa skupiny veku – 
porovnanie podsúborov a s geograficky blízkou všeobecnou populáciou žien (v %) 
 
 Rómske ženy  Ženy geograficky 

blízkej všeobecnej 
populácie (n=231)  

Segregované 
(n= 320) 

Separované 
(n=306) 

Rozptýlené 
(n=293) 

Spolu 
(n=919) 

Znalosť antikoncepcie – 
ženy 14-49 spolu 

 
Počuli ste o metódach na oddialenie alebo prevenciu tehotenstva? 

Áno  71,9 82,9 82,9 79,1 76,6 
Nie  7,2 4,9 3,4 5,2 2,6 

Nevie, neuvedené 20,9 12,2 13,7 15,7 20,8 
Znalosť antikoncepcie 
podľa skupiny veku 

Počuli ste o metódach na oddialenie alebo prevenciu tehotenstva? 
(odpovede „áno“ v %) 

14-21 rokov 42,4 66,3 69,0 58,8 47,9 
14-25 rokov 55,6 74,2 76,6 68,4 53,1 
14-30 rokov 61,2 79,4 79,4 72,8 64,8 
31-49 rokov 87,1 87,1 87,5 87,2 86,5 

Znalosť antikoncepcie za 
vybrané skupiny 

Počuli ste o metódach na oddialenie alebo prevenciu tehotenstva? 
(odpovede „áno“ v %) 

Žiačky a študentky 31,7 51,2 55,6 45,0 47,5 
Ženy, čo už rodili 87,7 92,4 93,6 91,2 97,7 

Ženy, čo ešte nerodili 67,8 79,1 85,2 77,5 72,7 
Nižšie vzdelanie ako 

štandardná ZŠ 
74,1 87,9 85,7 82,7 66,7 

Ukončená ZŠ 79,1 88,8 83,9 83,9 91,7 
Viac ako ukončená ZŠ  81,1 91,7 93,3 88,7 86,9 
Oslabená gramotnosť 66,7 82,4 81,9 75,7 67,1 

Gramotnosť bez 
problémov 

80,3 83,3 83,9 82,7 82,2 

Metódy prevencie 
tehotenstva  

O ktorých metódach ste počuli? 
(skóre za tri možnosti odpovede v % za ženy, ktoré deklarovali poznanie prevencie) 

Tabletky 44,1 56,0 48,4 49,5 59,9 
Kondóm 35,0 36,0 43,8 38,2 40,4 

Sterilizácia ženy 29,0 24,8 38,2 30,6 18,2 
Vnútromaternicové 

teliesko 
36,7 34,4 44,1 28,3 47,5 

Prerušovaná súlož 9,8 11,9 12,0 10,6 13,3 
Injekcie 5,7 15,4 9,5 10,2 9,3 

Nemať pohlavný styk 6,1 8,3 6,4 6,9 4,4 
Sterilizácia muža 5,1 1,7 4,2 3,7 4,4 

Pravidelná abstinencia 0,6 1,7 2,6 1,6 2,2 
Implantáty 1,3 1,3 0,7 1,1 7,1 
Pena, želé 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 

Membrána  0,7 0,6 0,4 0,6 0,9 
Ženský kondóm 0,6 - 0,7 0,4 2,2 

Laktačná metóda - 0,3 - 0,1 0,9 
Iné  0,3 0,6 - 0,3 - 

Neuviedla ani jednu 23,2 16,9 16,6 19,0 24,9 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Poznámka: V tabuľke sa uvádzajú údaje za ženy vo veku 14-49 rokov, ktoré na otázku odpovedali.  
 



71 
 

Podľa rôznych statusových charakteristík najmenej znalostí deklarovali žiačky a študentky, 
a to opäť v obidvoch populáciách žien. Rómske dievčatá vedeli o metódach plánovaného 
rodičovstva v menšej miere, predovšetkým zo segregovaných osád (len 32 %). Menej 
poznatkov priznávali aj ženy s oslabenou gramotnosťou (mali problémy s písaním alebo 
čítaním) a také, ktoré ešte nerodili. Pri komparácií kategórií vzdelania sa najhorší výsledok 
zaznamenal za ženy s nižším vzdelaním ako je štandardné základné vzdelanie (vyšli zo ZŠ 
v nižších ročníkoch alebo navštevovali špeciálnu školu). Na druhej strane najviac informácií 
o metódach prevencie tehotenstva mali ženy, ktoré už rodili. 
 
Graf 12: Voľne uvádzané metódy prevencie tehotenstva – porovnanie rómskych žien a žien 
geograficky blízkej všeobecnej populácie (skóre za 3 možnosti odpovede v %) 

 
Zdroj: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, UNDP 2012. 
Otázka: O ktorých metódach ste počuli? 
 
Medzi metódami predchádzania tehotenstva uvádzali rómske ženy najčastejšie tabletky, 
potom kondóm, sterilizáciu ženy a vnútromaternicové teliesko. Spomínali tiež prerušovanú 
súlož, injekcie alebo nemať pohlavný styk. Sterilizáciu muža medzi tromi voľnými 
odpoveďami uviedli iba 4 % rómskych žien, iné možnosti sa vyskytovali len ojedinele. Ani 
jednu metódu plánovaného rodičovstva nevedela uviesť približne pätina z nich, zo 
všeobecných žien v okolí rómskych komunít to bolo ešte viac – takmer jedna štvrtina). 
Porovnanie odpovedí rómskych žien a žien všeobecnej populácie naznačilo, že štandardné 
metódy prevencie tehotenstva boli oveľa známejšie v rámci všeobecných žien. Ako udáva 
graf 12, napríklad vnútromaternicové teliesko uvádzali všeobecné ženy o 20 % častejšie (48 
% ku 28 %), antikoncepčné tabletky o 10 % častejšie (60 % ku 50 %), kondóm či prerušovanú 
súlož o 2 % častejšie. Ktorá z metód bola frekventovanejšia na strane rómskych žien, to bola 
predovšetkým sterilizácia ženy (skóre 31 % za rómske a 18 % za všeobecné ženy), o málo 
častejšie tiež sexuálnu abstinenciu a injekcie.  
Ako naznačujú uvádzané dáta, nedostatok vedomostí o predchádzaní tehotenstvu mali mladé 
rómske ženy, hlavne zo segregovaných osád, a ženy s nižším vzdelaním, ktoré neukončia ZŠ 
v deviatej triede alebo nenavštevujú štandardnú školu. Akoby vzdelávací systém niektoré 
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skupiny žien so sexuálnou výchovou (alebo rodičovskou výchovou – ako sa pomenúva 
v rezorte školstva) nezastihol. Určitú mieru neznalosti a neinformovanosti o plánovanom 
rodičovstve však prejavili všetky skupiny rómskych žien, aj ženy všeobecnej populácie 
z geografickej blízkosti rómskych komunít. 
 
Z percentuálnych skóre o uvedených metódach prevencie tehotenstva vyplynulo, že rómske 
ženy mali v súhrne menej poznatkov a informácií. Vedeli uviesť menší počet takýchto 
prostriedkov: celkové výsledné skóre za tri možnosti odpovede bolo za ženy všeobecnej 
populácie z geografickej blízkosti vyššie, a to aj napriek väčšiemu podielu neodpovedajúcich 
žien.  
 
• Postoje rómskych žien a rómskych komunít k antikoncepcii a interrupciám 

 
Hoci postoj svojho okolia k užívaniu antikoncepcie bol v rámci kvalitatívneho výskumu 

Obraz rómskej ženy (Obraz..., 2012) podľa názoru rómskych žien zo stredného Slovenska 
normálny a antikoncepcia sa považuje za bežnú vec, predsa len sa zmienila jej finančná 
nedostupnosť. Väčšinou sa vyslovovali pre vnútromaternicové teliesko (tzv. Dana), nakoľko 
ju považovali za istejšiu prevenciu otehotnenia a hlavne lacnejšiu – jednorazová investícia na 
dlhšie obdobie niekoľkých rokov. Antikoncepčné tabletky rómske ženy považovali za 
finančne nedostupné, pretože pre väčšinu rómskych žien v nepriaznivej ekonomickej situácii 
bez pracovného príjmu a v odkázanosti na sociálne dávky predstavuje neriešiteľný problém 
dať mesačne 20 euro.  
 

      „Normálny (postoj k antikoncepcii), to by mala práveže každá žena spraviť... Ja o takých neviem 
(o mužoch, ktorí nechcú dovoliť svojim partnerkám antikoncepciu), to som nepočula... Ale sú takí 
(dodáva ďalšia z diskutujúcich rómskych žien).“ /rómska žena s neukončeným SOU na RD so štyrmi 
deťmi, segregované prostredie 
      „Normálny (postoj k antikoncepcii v rómskych komunitách na strednom Slovensku), väčšinou je 
to Dana u cigánskych žien... preto Dana, že je to istejšie a je to na dlhšie, na päť rokov. A tie tabletky 
sú drahé, od mesiaca k mesiacu 20 euro... Mali by mať (odpovedá ďalšia na otázku moderátorky, či 
majú všetky ženy tých 60 až 80 euro na Danu), lebo potom chodia rodiť každý rok a je to horšie 
a horšie. Raz si tu Danu dám a mám pokoj.“ /nezamestnaná rómska žena bez záväzkov s ukončeným 
SOU, segregované prostredie 
     „Možno na strednom Slovensku tam, kde je vyššia životná úroveň, to také nie je. Ale napríklad, 
keby ste šli na východ, a to sa rozprávame hlavne o tých, ktoré sú mnohorodičky, na východe je to 
jednoducho neprípustné! Čím chudobnejšia lokalita, tým väčšie predsudky voči antikoncepcii. 
A dokonca sú lokality, kde sú veľmi aj nábožensky založení, čiže tam sa posúva popritom ešte ďalší 
aspekt – z hľadiska náboženského nechcú jednoducho dovoliť svojej partnerke, ani tie partnerky 
nechcú, tie ženy, aby mali antikoncepciu... nie všetci muži si vážia tak ženu, že si budú „dávať pozor“. 
Pre muža je prioritné to, že so ženou má pohlavný styk a on dosiahne orgazmus, toto je ten základ. Tie 
ženy po prvé nemajú vôbec prístup k antikoncepcii, nemajú niektoré ani informáciu... Bol prípad, kedy 
ženy z XY (mesto na východnom Slovensku – pozn. aut.) nevedeli, čo je tampón... nieto ešte kondóm 
alebo iné veci, ktoré sa týkajú antikoncepcie. Čiže nemajú absolútne žiadne informácie, nemajú 
peniaze, niektoré žijú tak... že majú od obce desať kilometrov, dvadsať od prvej nemocnice... Čiže ani 
finančná, ani geografická dostupnosť, ani informácie, ešte im to aj muž nedovolí a ešte ani si nedáva 
pozor! Keď si dáte všetkých týchto päť vecí, ktoré im do toho vstupujú, tak to sú také prekážky, že tej 
žene naozaj... Videla som ženu, ktorá mala jedenásť detí, rodila každý rok alebo každé dva roky 
a nemohla si povedať, že nemôže alebo nechce...“ /pracujúca rómska žena s VŠ a dvomi deťmi, 
nesegregované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
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Prejavujú o ňu vyšší záujem ako v minulosti, predovšetkým tie rómske ženy, ktoré vedia čítať 
a písať; tiež tie, ktorým sa podarilo nájsť prácu. Výskum teda naznačil vzťah medzi 
reprodukčným správaním a vzdelaním, ktorý je z demografických štúdií dlhodobo známy. 
V komunitách tiež funguje nápodoba – ak poznajú vo svojom okolí ženu, ktorá prevenciu 
tehotenstva používa, nechajú sa inšpirovať. Ukázalo sa tiež, že informácie o antikoncepcii 
získavajú skôr výmenou skúseností medzi rómskymi ženami navzájom alebo osvetou zo 
strany lekára, zistenia nenaznačili všeobecnú informovanosť rómskych žien – napríklad 
absolvovaním sexuálnej výchovy počas vzdelávania na školách. 
 
 

Teraz aj chodievajú na antikoncepciu, to jasné, že už chodia. Hovorím, že rodia menej, už si dávajú 
buď telieska zavádzať alebo aj tabletky antikoncepčné začínajú brať, že hneď po pôrode si prídu 
vypýtať. Už sú také akoby uvedomelejšie. Hlavne tie, čo už vedia čítať a písať, tak tie sa snažia 
o antikoncepcii získať informácie... Nie, nie, nie, to oni chcú vždy samé poradiť (odpoveď na otázku, či 
sa prídu informovať o možnostiach alebo prídu s tým, že vedia, o čo majú záujem). Ale takto aj vďaka 
tomu, že napríklad švagriná alebo kto už to teliesko napríklad má, tak už vie, že také niečo je. A keď aj 
prídu, tak ja im sama začnem rozprávať, že keď už nechce rodiť, že existujú nejaké prostriedky, ktoré 
zabránia aby otehotnela a tak. /gynekologička, severovýchodné Slovensko  
 

Tak viete, že biele ženy majú viac informácií, hľadajú si na internete... a tie Rómky sa ku tomu 
internetu nedostanú. Ale ktoré chcú, tak sa ku informáciám dostanú. Ale to už tak je, že sú to svetlé 
výnimky. /gynekologička, severovýchodné Slovensko  
Zdroj: Kvalitatívny..., UNDP 2013. 
 
Problémy so zákazom používania antikoncepcie zo strany muža alebo komunity síce rómske 
ženy zo stredného Slovenska nepoznali priamo zo svojho okolia, na východnom Slovensku sa 
ale s problémom stretli. Poznali lokality, kde sú postoje komunity k užívaniu antikoncepcie 
negatívne až odmietavé, predovšetkým zo strany mužov. Mnohé rómske ženy tam nemajú 
k antikoncepcii prístup (geografická a finančná nedostupnosť), ba nezriedka nemajú ani 
základné informácie o nej, pritom im ochranu pred otehotnením nedovolí partner, ktorý 
zároveň nie je ochotný nijako sa obmedzovať pri sexuálnom styku. Slobodné rozhodovanie 
žien o počte detí je za daných podmienok ďaleko nedostupné.  
Prekážky v užívaní antikoncepcie kladú veľmi často rómski muži – nezriedka ženám bránia 
v užívaní antikoncepcie, nútia ich k jej prerušeniu. Podľa odborníčky muži nútia ženy rodiť 
deti kvôli príjmu. Akoby rómski muži boli v tomto smere menej uvedomelí. 

Nie, muži sú menej uvedomelí v tomto, oni nútia ženy aby rodili lebo majú kvôli deťom príjem. 
Chodia tiež ženy, keď chcú vybrať teliesko alebo prerušiť antikoncepciu tak, že muž sa s nimi vadí, že 
majú málo detí. Ale tie ženy sú chudery podľa mňa, lebo však tí chlapi, tí to niektorí berú, akoby na 
tom zarábali. Príjem do rodiny to je, proste sa im s dieťaťom zvýši. /gynekologička, severovýchodné 
Slovensko  
Zdroj: Kvalitatívny..., UNDP 2013. 
 
Problémom je aj finančná dostupnosť antikoncepcie – mnohé rómske ženy nemajú peniaze 
nie na antikoncepciu, ale ani na to, aby prišli do poradne – prichádzajú vtedy, keď dostanú 
dávky. Niekedy ich musí lekárka podľa termínu výplaty dávok objednávať do poradne. 
 

Oni nemajú za čo ani do poradne prísť! Tak čakajú, kým budú mať peniaze. Alebo mi niektoré 
povedia, že objednajte ma vtedy, keď dostanem peniaze. Podľa toho ich musíme objednávať. 
/gynekologička, severovýchodné Slovensko 
Zdroj: Kvalitatívny..., UNDP 2013. 
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Názor na hradenie antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia 
 

Viete, to by boli strašné peniaze. Viete, ja chodím prednášať do tých škôl. Viac by bolo treba do 
nich hučať, hučať, hučať. Musia ísť s dobou... No ale chcela som o tých školách hovoriť, že keď sme 
chodili prednášať, že veľa o tom v tých školách deti nevedia. Len píšu na lístočky otázky a sú také, že 
sa im nedivíte, keď otehotnejú a nevedia ako! ... Presne tak (treba presadiť sexuálnu výchovu na 
školách – pozn. aut.). Ja už keď idem do tej školy, tak im donesiem menštruačné kalendáre, vysvetlím 
im, ako tá menštruácia funguje a čo... snažím sa. Alebo im o tampónoch poviem, o vložkách, 
o kadečom, čo ma napadne... Tak to je rôzne (odpoveď na otázku, akým vekovým skupinám detí 
chodia prednášať). Na obchodnú akadémiu chodievam, sú tam aj biele, ale aj Rómky. Alebo aj na 
učilište chodievam, tam už majú viac Rómok. Do špeciálnej školy chodievam. Kde mám ´kamošky´, tak 
ma pozvú, či im neporozprávam o antikoncepcii, o menštruácii, potom sa ich pýtam. Jasné, že sa 
hanbia, rozdám lístočky, nech si popíšu, a potom pozbieram a odpovedám na ne- a tak... No... (reakcia 
na pripomienku anketárky, že možno je to už aj neskoro na tej strednej škole). /gynekologička, 
severovýchodné Slovensko 
Zdroj: Kvalitatívny..., UNDP 2013. 
 
 
Pri umelom prerušení tehotenstva sa prejavilo pomerne veľké pochopenie týchto žien; 
väčšinou rómske ženy neodsudzovali riešenie tehotenstva interrupciou. Niektoré zo žien 
k tomu však zároveň dodávali, že by sa pre interrupciu ony osobne nerozhodli, hoci u iných ju 
tolerujú.  
 

Niekoľko Cigánok som už posielala aj na prerušenie tehotenstva, tie čo nerodili a boli slobodné 
dievčatá. Áno, ony samé (prejavili záujem o interrupciu). Prišli s tým ku mne, že chcú ísť na 
interrupciu, na prerušenie tehotenstva. /gynekologička, severovýchodné Slovensko 
Zdroj: Kvalitatívny..., UNDP 2013. 
. 
 
Pripomínali najmä zlú ekonomickú situáciu a veľký počet detí ako tolerovaný dôvod pre 
takéto rozhodnutie, prípadne ešte mladý vek ženy alebo ochorenie.  
 
 
 

      „Ak je tam viacero detí a nedá sa im postarať o to, tak nič sa nedá robiť.“ /nezamestnaná rómska 
žena z mesta – nesegregované prostredie, neukončená SŠ 
     „Ak je ten potrat v takom veku, že má to dievča napríklad pätnásť až sedemnásť rokov a  má 
školopovinnú dochádzku alebo ju voľačo k tomu prinúti, tak sa to dá. Ale ak tá žena nechodí do 
školy... že ju voľačo k tomu neprinúti... to dieťa by sa nemalo zabíjať, lebo na to sú dvaja, mali by 
rozmýšľať. Keď sa dvaja ľúbia, chcú mať spolu dieťa, tak potom by to nemali zabiť. Sú aj také ženy, že 
sú tehotné a chlap ich nechá, teraz to dieťa chcú dať preč. To je podľa mňa nefér, lebo keď na to nie je 
chlap pripravený, tak tá žena by sa k tomu mala postaviť a zobrať tú zodpovednosť, určite aj tí jej 
rodičia by jej pomohli...“ /rómska žena s neukončenou SŠ na RD s jedným dieťaťom, segregované 
prostredie  
     „Ja mám na to taký názor... ak sme toho názoru, že teda tretie dieťa nie, neprichádza do úvahy; 
okolie, ktoré o tom vie, mali názor taký istý: že musíš sama vedieť, či to zvládaš psychicky, finančne 
a boli by sme obidvaja rozhodnutí pevne, že tretie dieťa neprichádza do úvahy, je to dobré riešenie 
...teda sú ľudia čo odsudzujú, ale ja teda určite nie.“ /rómska žena z mesta pracujúca mimo 
vyštudovaný odbor 
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  „Tak ja som v tej situácii, dnes som tam mala ísť... Ja ho preč musím dať, lebo som bola sprostá, že 
som si po druhom decku nedala Danu, to ľutujem. A poviem ako je, niektorí chlapi sú šťastní, keď 
vidia, že tá žena len ´kotí´, aby ju zásobovali deťmi. Potom už chlap si môže robiť čo chce. Ja si 
myslím, že nie je to také rozhodnutie, že by som sa mala za to hanbiť, lebo po prvé, nie sú tam ani 
dobré podmienky a človeku sa neskoro otvára rozum. Áno, je tu už druhé decko, možno voľakedy 
budem ľutovať... Bohužiaľ, nedá sa nič robiť, takže v takej situácii som...“ /rómska žena zo 
segregovaného prostredia s dvomi deťmi na RD, mladšie má tri mesiace 
     „Normálne, keď raz rodinka na to nemá, starať sa o to dieťa... Ak jej nevyčítajú tí najbližší,  ako je 
jej manžel alebo mama, a ak nemá tie výčitky ona sama. Ja osobne by som nešla na prerušenie, keby 
som mala dajme tomu aj desať detí, lebo som z kresťanskej rodiny, moja mama by určite bola proti 
tomu. Ale ja by som neodsudzovala.“  /nezamestnaná rómska žena v strednom veku so ZŠ, 
segregované prostredie 
     „Čo koho do toho, že žena ide na potrat, veď v chudobnej rodine, keď na to raz nemá, tak nemá! 
Práveže je to o tom, že dobre spraví, lebo to nie je o tom, že ja nedám si zobrať dieťa, tak budem mať 
pätnásť detí a za chvíľu budem žobrať: ´Dajte mi na varenie, lebo nemám pre tie deti!´ Tak načo si ich 
„kotíš“?! Je to tak, prečo majú deti trpieť za nás... Nie (odpoveď na otázku, či sa nestretla 
s odsudzovaním interrupcie vo svojom okolí).“ /nezamestnaná rómska žena so SOU bez záväzkov, 
segregované prostredie 
     „...dám tú možnosť voľby, ale v každom prípade som proti tomu, aby jednoducho... potrat teda asi 
vyslobodí ten špatný príchod a tie špatné podmienky, ktoré by to dieťatko čakali. Ale o tom potrate by 
určite mali rozhodovať dvaja: dvaja ho splodili, dvaja by mali aj rozhodnúť. Ak si žena zaumieni, že 
on je taký a taký, ja s ním dieťa nebudem mať, dám si ho zobrať, je to nesprávne! Mala by sa určite 
s tým partnerom alebo s mužom porozprávať, aké sú možnosti, do akej situácie to dieťatko privedú. 
Ale zároveň ani muž by nemal rozhodovať o tom, že: ´Dáš si to preč, lebo ťa nechám!´ Toto sa mi 
nepáči, toto by nemalo byť, malo by to byť spoločné rozhodnutie, čo je v tejto spoločnosti asi veľký 
problém. Pretože ak tá rodina, alebo nie je to rodina, sú to len mladí ľudia, tak tam sú niekedy také 
osobné emócie, osobné predsudky a urobí sa to z trucu, je to ublíženie na zdraví, je to ublíženie 
svojmu okoliu, celej rodine, svojej povesti, atď. ... Keď je to taká situácia, kde človek cíti, že ak to 
dieťatko privedie na svet a nepripraví mu nič dobré do života, lebo nemá možnosť... ak sú obidvaja 
rozhodnutí, že... na to nie sú pripravení, tak to dieťatko by nemalo byť. Ale ak sú rozhodnutí, že sú 
schopní pre to niečo podstúpiť a že to prekonajú...“ /rómska žena stredného veku s VŠ pracujúca 
v oblasti MVO, mestské separované prostredie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
 
Čo sa týka postoja rómskej komunity k interrupciám, tu rómske ženy videli ako zložitejšie 
segregované osady, kde je prerušenie tehotenstva často brané stále ako neprípustné, to na 
jednej strane. Na strane druhej ženy zároveň nastolili problém dominancie muža, ktorý 
o interrupcii rozhoduje. Hoci sa žena na starostlivosť a výchovu dieťaťa necíti, partner jej 
prerušenie tehotenstva nedovolí. Pričom sa stávajú následne aj situácie, že neskôr partnerku 
opustí a nestará sa o narodené dieťa.  
 
Tretí aspekt, ktorý sa výskumne zaznamenal, bol problém finančný. Podľa rómskych žien 
vysoký počet detí v osadách naznačuje, že si tehotenstvo nedávajú prerušiť, pričom dôvodom 
môže byť okrem tradičného rodového usporiadania aj nedostatok peňazí na zákrok 
(interrupcia je spoplatnená sumou 250 euro za zákrok). Táto služba reprodukčného zdravia je 
pre mnohé rómske ženy v zlej ekonomickej situácii prakticky nedostupná, podobne ako sa 
uvádza pri finančnej nedostupnosti antikoncepcie.  
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      „...u niektorých je to neprístupné asi skorej (odpoveď na otázku, či sa berú potraty v komunite 
normálne alebo je skôr neprípustné zobrať si dieťa) ...práveže v tých komunitách či osadách, tam 
máloktorá by si dala zobrať deti, veď tam má každá desať, dvanásť detí (pripája sa druhá diskutujúca – 
nezamestnaná) ...ale to záleží aj od toho, či má na to financie. V osadách nemajú peniaze a keby aj 
mali, tak si v osadách nedajú preč... (potvrdzuje ďalšia rómska žena - nezamestnaná).“ /rómske ženy 
z fokusovej diskusie za mestské nesegregované prostredie 
     „Tu v okolí záleží od toho presne, či máš financie.“ /nezamestnaná rómska žena z mesta, 
neukončené SŠ vzdelanie 
     „...ale prečo je tá otázka, prečo si to dieťa nedajú preč? Pretože muž rozhoduje o tom, či tá žena si 
chce nechať to dieťa alebo nechce... mala som kamarátku, ktorá proste necítila sa na to, byť ešte 
matkou, cítila sa byť veľmi mladá a ešte mala tú šancu ísť na ten zákrok a dať si to dieťatko zobrať. 
Ale nerozhodovala ona, ale rozhodoval jej partner, pričom ju dokonca po nejakých dvoch – troch 
rokoch nechal a vôbec jej nepomáhal s tým dieťaťom – nestará sa, pričom jej predtým zakázal ísť na 
ten zákrok. Čiže u mňa, keď sú dvaja rozhodnutí, aj partner, aj žena alebo frajerka, že to ešte 
nezvládnu, že nie sú na to pripravení, tak prečo nie?“ /pracujúca rómska žena z mesta, SŠ vzdelanie 
Zdroj: Obraz rómskej ženy. Zvolen, Quo Vadis 2012. 
 
Rómske ženy po viacerých pôrodoch skôr preferujú sterilizáciu, ako antikoncepciu. Dá sa 
predpokladať, že z finančných dôvodov; ide tiež o trvalé riešenie. 

Tak to chodia samé, tie, ktoré majú viac detí, že by teda chceli sterilizácia. Skôr prídu s tým, že by 
chceli sterilizáciu, ako iné formy antikoncepcie. Ale vediem ich k tomu, že existujú aj inšie formy 
antikoncepcie, nielen sterilizácia. Lebo zas každú Cigánku – ukončiť pôrod sterilizáciou, to je také, 
viete že... to nie je postup ´legiatis´. Lebo len kvôli tomu robiť cisársky rez, aby bola aj sterilizácia. Ale 
nakoniec v našom zdravotnom zákone je to teraz tak, že keď si chce žena vybrať medzi spontánnym 
pôrodom a cisárskym, tak má právo na to, aj keď nemá na to dôvod. A potom už, keď ona si napíše aj 
žiadosť na sterilizáciu, tak nemáte dôvod jej to odoprieť podľa zákona, jej to neumožniť... No 
sterilizácie sa môžu robiť aj mimo cisárskeho rezu, ale ona by potom už neprišla ešte raz, aby sa len 
sterilizácia robila. Takže asi tak je to. /gynekologička, severovýchodné Slovensko 
Zdroj: Kvalitatívny..., UNDP 2013. 
 
Záverom  tejto časti uvádzame: 
 

A čo sa týka plánovaného rodičovstva... V minulosti keď sa hovorilo o antikoncepcii, tak nikto 
o tom nechcel počuť, ani muži ani ženy, tak sa robila osveta... Potom už by aj muži aj ženy chceli, lebo 
si fakt uvedomujú, že sa to nedá utiahnuť, ale zase na tú antikoncepciu nemajú. Podľa mňa každý, a to 
je jedno, či je Róm alebo nie, ak ide požiadať o dávku v núdzi, mal by mať možnosť mať lacnejšiu 
antikoncepciu. Slobodná voľba – a zaplatíš si len 10 % z ceny. Lebo u nás veľmi mladé ženy zomierajú 
a zostávajú po nich malé deti! Mala som jednu klientku, ktorá bola veľmi zodpovedná, aj jej manžel 
mal exekúciu, ale ona posplácala všetko. Zomrela a zostalo po nej ani nie trojročné dieťa, spolu ostalo 
šesť detí. On nemal problém, lebo mal popri nej ešte frajerku, s ňou mal tiež dieťa, on si hneď po 
pohrebe tú druhú ženu priviedol do domu. On nemal problém, ale tie deti... /účastníčka diskusie 
s pomáhajúcimi profesiami z terénu, stredné a východné Slovensko 
Zdroj: Kvalitatívny..., UNDP 2013. 
 
Výber z dostupných výskumných údajov o žitej realite rómskych žien a ich skúsenostiach 
a poznatkoch z oblasti reprodukčného zdravia nastoľuje pred verejné politiky množstvo 
výziev zásadného charakteru. Mala by si klásť otázku, ako posilniť rómske dievčatá v ich 
slobodnom rozhodovaní o svojom materstve, ako pomôcť rómskym matkám v nepriaznivej 
sociálnej situácii pri ich snahe ochrániť svoje deti pred skorými tehotenstvami a podobne. 
Jednou z ciest podpory je zvýšenie informovanosti o službách reprodukčného zdravia 
a všestranná podpora ich dostupnosti, aj formou hradenia prevencie z verejného rozpočtu. 
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ZÁVER 
 
 
Organizácia spojených národov označila prístup k antikoncepcii za všeobecné ľudské 

právo, ktoré môže výrazne zlepšiť životy žien a detí. V roku 2012 Populačný fond OSN vo 
svojej výročnej správe explicitne uviedol, že plánovanie rodiny je  ľudským právom. Právne, 
sociálne, finančné a kultúrne  bariéry, či prekážky prístupu ku antikoncepcii a ďalším 
opatreniam na plánovanie rodiny obmedzujú práva žien. Svetová zdravotnícka organizácia 
zahŕňa  antikoncepčné prostriedky do zoznamu základných liečiv a liekov, ktoré by mal štát 
finančne sprístupniť pre všetky osoby.  

 
Pokúsme sa teda jasne a stručne uzavrieť: všeobecná stereotypizácia  a mýtizácia  

rómskych žien im prisudzuje rodinnú pasivitu a submisívnosť v otázkach vlastného 
reprodukčného zdravia, spolu s apatiou, či ľahostajnosťou  dokonca aj pokiaľ ide o počet, 
životné podmienky a perspektívu vlastných detí.   

 
 Ako však vyplýva aj z našich výskumných zistení:  pre nezanedbateľnú  časť  

rómskych žien na Slovensku je   absencia  riadenia a kontroly vlastného reprodukčného  
zdravia „len“ jedným z dôsledkov ich „multiznevýhodnenia“,  či priamo aspektom 
komplexného sociálneho vylúčenia. Príliš skoré materstvá majú pre tieto dievčatá a ženy 
zásadný a definitívny dopad v zmysle ich takmer všeobecného  zotrvania „v domácnosti“, čo 
rozhodne nemožno považovať za výsledok ich slobodného osobného rozhodnutia... 

 
Prístup k antikoncepcii a iným službám reprodukčného zdravia je nevyhnutným 

predpokladom a podmienkou pre osobnú i skupinovú integráciu do spoločenských štruktúr. 
Apel smerom ku nachádzaniu a uplatňovaniu efektívnych synergických riešení tak 
nepochybne musí presahovať politické a ideologické limity i krátkodobé horizonty slovenskej 
reality. 
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Zdroje použitých dát a informácií: 
 
 Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava, 

UNDP 2012. Správa sa zakladá na dotazníkovom zisťovaní, ktoré sa koncom roka 2010 
realizovalo v 723 rómskych domácnostiach (cca 240 domácností za tri hlavné typy 
bývania), čo spolu predstavovalo 3 614 jednotlivcov. Výskum rómskych domácností pre 
komparačné účely dopĺňala vzorka geograficky blízkej všeobecnej populácie (360 
domácností a 1 060 jednotlivcov). 

 Monitoring príjmov a výdavkov rómskych domácností z vylúčených osídlení. Bratislava, 
UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). Výskum podrobne mapujúci príjmy, výdavky 
a vybranú spotrebu 100 rómskych domácností z vylúčených osídlení v priebehu jedného 
mesiaca. 

 Kvalitatívny výskum „situačná analýza“. Bratislava, UNDP 2013 (zatiaľ nepublikované). 
Výskum zameraný na rómske domácnosti z vylúčených osídlení rôzneho typu, v rámci 
výskumu sa zozbieralo a analyzovalo 184 príbehov poslednej návštevy u lekára zo 131 
vylúčených osídlení. Výsledky ukázali na pomerne širokú rezignáciu dospelých členov 
týchto domácností na zdravotné služby vôbec a na ich obmedzenú dostupnosť – hlavne 
finančnú, ale aj priestorovú a sociálnu (zabezpečiť starostlivosť o deti v domácnosti). 

 Výskum Obraz rómskej ženy, Zvolen, Quo Vadis 2012. Výskum bol založený na 
skupinových rozhovoroch s rómskymi ženami z Banskobystrického kraja, ktoré 
zastupovali rôzne prostredie bývania (vidiek – mesto; segregované – rozptýlené sídla). 
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