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 Recenzia  
 

Štefánia Moricová, Ivan Bartošovič, Ladislav Hegyi:  
Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve 

Vysokoškolská učebnica. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2013, 141 s. 

 

 
Medzi najaktuálnejšie 

témy verejného zdravot-
níctva patrí zdravie 
a zdravotná starostlivosť 
o znevýhodnené komunity. 
Znevýhodnené komunity 
sú skupiny obyvateľstva, 
ktoré z rôznych objektív-
nych aj subjektívnych prí-
čin nemajú rovnaký prí-
stup k vzdelaniu, zdravot-
nej starostlivosti, zamest-
nanosti a k ďalším oblas-
tiam spoločenského života. 
Patria sem napr. zdravotne 
postihnutí, bezdomovci, 

seniori a napr. aj rómska komunita žijúca v separovaných 
a segregovaných osídleniach. 

Už tieto prvé riadky naznačujú závažnosť súvisiacich 
tém a ich dopad na celú spoločnosť. O to viac som uvítal, 
keď sa tohto problému ujali renomovaní odborníci doc. 
MUDr. Š. Moricová, PhD., mim. prof., dekanka Fakulty ve-
rejného zdravotníctva SZU, nositeľka Ceny ministra zdra-
votníctva SR za celoživotný prínos v oblasti organizovania 
a riadenia zdravotníctva, doc. MUDr. Ivan Bartošovič, 
PhD., mimoriadny profesor Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, praktický lekár 
a geriater, člen Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti, 
ktorý okrem odborných ocenení dostal aj Pamätnú medailu 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja a prof. MUDr. 
L. Hegyi, DrSc., významná osobnosť slovenskej medicíny 
a organizácie zdravotníctva, dlhoročný vedúci Katedry vý-
chovy k zdraviu FVZ SZU, ktorého osobnosť a výsledky 
práce sú akceptované nielen doma, ale aj v zahraničí (člen 
mnohých odborných spoločností a redakčných rád), za svo-
ju prácu dostal mnohé významné ocenenia (Gressnerova 
medaila, Dieškova medaila, Guothova medaila, Reimanova 
cena, Pálfiho srdce a i.). 

Autori sa vo vysokoškolskej učebnici zaoberajú najviac 
ohrozenými skupinami na Slovensku. Mimoriadnu pozor-
nosť venujú najmä rómskej populácii (I. Bartošovič), bez-
domovcom (I. Bartošovič), nezamestnaným (Š. Moricová) 
a seniorom (L. Hegyi). Autori dokladajú svoje analýzy 
vlastnými výsledkami z výskumných projektov, ktoré 
v daných témach riešili. Každá skupina znevýhodnených má 

vlastné špecifiká, charakteristiky a vyžaduje osobitný prí-
stup. Mimoriadne oceňujem komplexný pohľad na proble-
matiku rómskej populácie, s historickým prehľadom, vý-
chodiskami, opisom ich hodnotového systému, zvykmi 
a tradíciami. Len cez priezor dokonalého poznania týchto 
východísk možno nadviazať účinnú komunikáciu s Rómami 
a viesť ich k výchove k zdraviu a začať realizovať vhodné 
programy na podporu zdravia v rómskych osadách. Autori 
sa venujú najmú otázkam zdravia a výchovy k zdraviu, ale 
problém načrtávajú podstatne širšie – v kontexte k sociálnym 
problémom, vzdelávaniu, nezamestnanosti, kriminalite 
a chudobe. V tomto kontexte interpretujú aj vzťahy medzi 
rómskou a ostatnou populáciou. V projekte riešenia rómskej 
populácie má významnú úlohu Európska únia a jej iniciatívy 
(dekáda začleňovania rómskej populácie a i.). 

Aj ďalšie kapitoly predstavujú samostatné časti, ktoré 
prinášajú komplexné poznatky pre vysokoškolákov, ale aj 
ostatných odborníkov v daných témach. Autori systematicky 
a presne definujú status bezdomovcov a nezamestnaných, ich 
osobnosť a obojstranný vzťah ohrozenou skupinou 
a spoločnosťou. Analyzujú nielen osobné dôsledky psycho-
logické, ale aj ekonomické, ktoré zasahujú nielen bezdo-
movcov a nezamestnaných, ale prenášajú sa aj na ich okolie 
a spoločnosť. Komplexným príspevkom je aj kapitola prof. 
L. Hegyiho venovaná problematike seniorov. Autor na ma-
lom priestore vystihol podstatu zdravotných a sociálnych 
deficitov seniorov v súčasnom svete. Podáva reálny obraz 
biologickom statuse seniorov, ich zdravotnom stave 
a zdravotnej starostlivosti. Rovnako závažná je aj ich so-
ciálna charakteristika, v ktorej rezonujú ageizmus, násilie na 
senioroch, ale aj ich veková diskriminácia na trhu práce. 

Všetky kapitoly sú doložené použitou literatúrou, ktorá 
prináša najnovšie poznatky v daných oblastiach. Autori do-
plnili text mnohými obrázkami, grafmi a tabuľkami. Text je 
didakticky na vysokej úrovni, otvára mnohé zásadné otázky, 
načrtáva odpovede a poskytuje pre čitateľa široký priestor 
pre diskusiu. Kniha je spracovaná na vysokej profesionálnej 
úrovni. Odporúčam túto učebnicu nielen pre študentov ve-
rejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, ale aj medicínskych 
smerov v rámci preventívneho a sociálneho lekárstva. 
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