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ÚVOD

V období rokov 1948 – 1989 bola rómska problematika u nás spoločenské
tabu, o ktorom sa otvorene nediskutovalo a aj vtedajšia vládna moc sa snažila
pred verejnosťou budiť dojem, že tu rómsky problém neexistuje. Po zmene
režimu však nastal prelom a rómska otázka sa stále viac dostávala do po-
predia a v súčasnosti už patrí k jednej z najdiskutovanejších spoločenských
tém. Práve neúspešné „pokusy“, ktoré boli na rómskej menšine realizované
za socializmu, ako napríklad snahy o kultúrnu asimiláciu, alebo hromadné
presídľovanie do miest, situáciu neraz iba zhoršili, čo viedlo k naakumulo-
vaniu problémov, ktorých dôsledky sa výrazne prejavujú ešte aj dnes. Aj
v súčasnosti majú ľudia často pocit, že problémy rómskej minority sa mo-
mentálne nielenže nedarí úspešne riešiť, ale tieto problémy sa dokonca zväč-
šujú a prehlbujú. Z tohto dôvodu sú Rómovia častou témou mnohých
odborných, vedeckých, ale aj laických publikácií. Treba však konštatovať,
že väčšina týchto publikácií sa zaoberá najmä rómskymi komunitami na vi-
dieku, špeciálne najzaostalejšími osadami. Taktiež aj vládou vytýčené ciele
a pomoc sú adresované hlavne do rómskych osád, kde je samozrejme prob-
lém najpálčivejší, no často sa zabúda na početnú skupinu neintegrovaných
Rómov žijúcich v našich mestách. Cieľom tejto knihy je preto priblížiť prob-
lematiku Rómov, ktorí žijú v mestách, a to hlavne tých, ktorí sú v našich
mestách určitým spôsobom neintegrovaní priestorovo alebo sociálne. V tejto
knihe sme sa bližšie zaoberali početnosťou rómskej komunity v slovenských
mestách, stupňom ich integrácie do spoločnosti, spôsobom vzniku segrego-
vaných rómskych lokalít a problémami, s ktorými zápasia takéto lokality. 

Rómska otázka v slovenských mestách sa stáva aktuálnejšou najmä v po-
sledných rokoch, keď aj kvôli zvýšenej kriminalite neintegrovaných Rómov
dochádza k viditeľnému zhoršeniu interetnických vzťahov. Emócie vyvolá-
vajú aj mnohé slovenské mestá, ktoré riešili, riešia, alebo plánujú riešiť prob-
lematiku Rómov na svojom území ich vysťahovaním mimo mesto. Takéto,
ale aj ďalšie príklady jasne dokazujú, že miera emancipácie Rómov v mes-
tách SR sa vplyvom veľkého množstva problémov dokázateľne znižuje. Kri-
minalita, častá devastácia obydlí a okolia, zlé hygienické návyky,
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preľudnenosť bytov a obrovská nezamestnanosť sú závažné problémy, s kto-
rými sa stretávajú tieto Rómami obývané areály miest. A keďže aj majorit-
ného obyvateľstva sa tieto problémy výrazne dotýkajú, už nehovoríme len
o probléme Rómov, ale hovoríme o probléme, ktorý ovplyvňuje všetkých
občanov Slovenskej republiky. 
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1 

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1.1 Koho môžeme považovať za Róma?

Po dlhom období nejednoty sa rómska politická reprezentácia (hlavne
v Európe) začala zjednocovať a rómski predstavitelia v roku 1971 založili
celosvetovú organizáciu World Roma Union. Títo zástupcovia celosvetovej
rómskej komunity sa ohradili proti všeobecne rozšírenému označovaniu
Cigán (cigán), ktoré najmä v slovanských jazykoch nadobudlo výrazne ne-
gatívnu konotáciu (cigán, klamár, luhár). „Požiadali teda svetovú verejnosť,
aby akceptovala a preferovala ich vlastné označenie – Rómovia, no tento
termín sa vžíval iba veľmi pomaly“ (Liégeois, J.-P., 1995, s. 14). Organizácia
World Roma Union sa v roku 1977 premenovala na „Medzinárodnú rómsku
úniu“ (International Roma Union), ktorá sa stala všeobecne uznanou repre-
zentantkou Rómov vo svete. V tom istom roku subkomisia Organizácie spo-
jených národov uznala existenciu Rómov ako samostatnej etnickej skupiny
so zastúpením v OSN.

V súčasnosti u nás vyvstáva problém, koho možno jednoznačne považo-
vať za Róma, či je rómska identita viazaná na genetický pôvod, alebo na
osobnú – personálnu identitu (Fonsecová, I., 1995). Ako vo svojej práci tvrdí
Z. Kumanová (1998) „ani v odbornej, ani v laickej verejnosti nie je jednotný
názor na to, kto je Róm resp. ktoré identifikačné znaky sú rozhodujúce pri
určení rómskej identity“ (s. 31). 

Pojem Róm totiž môžeme chápať troma rôznymi spôsobmi:
1. Róm ako antropologický typ, keď Rómom je ten, kto má napríklad cha-

rakteristickú pigmentáciu pokožky a iné antropologické znaky. 
2. Róm ako nositeľ určitej kultúry alebo spôsobu života, keď za Róma

môžeme považovať človeka, ktorého normy správania a štýl života sú cha-
rakteristické pre túto komunitu. 

3. Róm ako príslušník rómskeho národa a etnika, ktorý sa deklaruje ako
Róm. 
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Pred rokom 1989 Rómovia u nás síce „nemali možnosť prihlásiť sa k róm-
skej národnosti v sčítacích hárkoch, ale sčítací komisár na hárok zvláštnou
značkou vyznačil, že ide o občana cigánskeho pôvodu“ (Kumanová, Z.,
1998, s. 48). Sčítací komisári vlastne rozhodli o príslušnosti občana k róm-
skemu etniku na základe evidencie národných výborov a na základe vlas -
tného posúdenia, čím štát získaval údaje o počte Rómov. Obyvatelia boli
teda za Rómov označovaní na základe rozhodnutia druhej osoby, ktorá bola
zväčša z majoritnej skupiny. Zaujímavosťou je, že vo vtedajšom Sovietskom
zväze a aj v niektorých ostatných štátoch socialistického bloku bola rómska
národnosť v sčítaní uvádzaná a obyvatelia sa k nej sami mohli prihlásiť.

V súčasnosti platný zákon o ochrane osobných údajov neumožňuje viesť
osobitnú štatistiku rómskeho obyvateľstva podľa etnickej príslušnosti, keďže
nie je možné niekomu bez jeho vedomia prisudzovať etnickú identitu, ku
ktorej sa nehlási (Vaňo, B., 2001). Štatistický úrad preto eviduje ako Rómov
iba tých, ktorí sa počas sčítania prihlásili k rómskej národnosti. Niektorí au-
tori však protiprávnosť zberu etnických dát považujú za mýtus a naopak
tvrdia, že absencia etnických dát o Rómoch spôsobuje problémy pri tvorbe
a vyhodnocovaní rôznych opatrení týkajúcich sa riešenia rómskej proble-
matiky. Zástancom tohto názoru sú aj Lajčáková a Hojsík (2007), ktorí
tvrdia, že: „V skutočnosti podľa štandardov Európskej únie je zber etnických
dát prípustný, pokiaľ sa ním sleduje jasný a legitímny cieľ, vykonáva sa
v dobrej viere a zabezpečí sa ochrana súkromia osôb, ktorých sa dáta týkajú,
čiže nie je možné dáta o etnicite spojiť s konkrétnou osobou“ (s. 197). 

Momentálne sa však pri pravidelnom sčítaní používa metóda tzv. sebasčí-
tania, keď si každá sčítaná osoba môže v dotazníku zvoliť národnosť podľa
svojho uváženia a nie je pritom nijako viazaná svojou etnickou príslušnosťou.
„Voľba národnosti je slobodným a individuálnym rozhodnutím každého ob-
čana bez akýchkoľvek obmedzení“ (Jurová, A., 2004, s. 248). Práve v sčíta-
niach v roku 1991, 2001 a 2011 mali Rómovia možnosť slobodne deklarovať
svoju národnosť, čo ale využila len menšia časť Rómov. Podľa odhadov Mes-
zároša a Vaňa (2004) sa k rómskej národnosti pri sčítaniach hlási len asi 25 %
rómskeho etnika. Prijatie kritéria subjektívnej deklarácie znamenalo, že
značná časť Rómov sa pri sčítaní ľudu hlásila za Slovákov alebo Maďarov.

Nepriznanie rómskeho pôvodu pri sčítaní je spôsobené nedostatočne roz-
vinutým etnickým vedomím, nízkym stupňom sebauvedomovacieho procesu
Rómov, nezáujmom, ale aj opatrnosťou, či prípadnými obavami z diskrimi-
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nácie (Kozmová, G., 2004). Za najvýznamnejší faktor nedeklarovania róm-
skej národnosti sa všeobecne považuje kríza rómskej národnej a etnickej iden-
tity, spôsobená rokmi asimilácie, keďže bývalý režim odmietal akceptovať
rómsku minoritu v dimenziách etnickej a národnostnej príslušnosti. Prejavom
asimilácie Rómov za minulého režimu bola aj výchova k popieraniu ich iden-
tity, ktorá až do súčasnosti zapríčiňuje, že sa Rómovia často zrieknu svojej
príslušnosti k tomuto etniku (Jurová, A., 2005) (Fonsecová, I., 1995). 

Práve podhodnotené dáta získané zo sčítaní rozhodne nekorešpondujú so
skutočným počtom Rómov na Slovensku a pre serióznejší výskum preto nie
sú príliš vhodné a využiteľné. Kvôli nízkej relevantnosti údajov zo sčítaní
sme sa v tejto knihe rozhodli pracovať v čo možno najvyššej miere s Atlasom
rómskych komunít na Slovensku 2005 (Radičová, I. a kol., 2004) a najmä
aktu alizovaným Atlasom rómskych komunít na Slovensku 2013 (Mušinka,
A. a kol., 2014), ktorý nielen aktualizoval údaje, ale aj celkovo výrazne spres-
nil odhady počtu Rómov v jednotlivých obciach na Slovensku. Atlasy róm-
skych komunít na Slovensku (2005, 2013) sa opierajú o relatívne presné dáta
mestských a obecných úradov o počte Rómov žijúcich v ich obci, pričom
tieto údaje spolutvorili ľudia (napríklad terénni sociálni pracovníci), ktorí
dobre poznajú rómsku komunitu v danej obci. Pri práci na tejto knihe sme sa
opierali aj o neoficiálnu evidenciu niektorých predstaviteľov miestnej samo-
správy a rôzne štatistické zistenia lokálnych terénnych prieskumov, či odhady
RPA (Roma Press Agency). Spomínané sociologické mapovanie rómskych
komunít z roku 2004 konkretizuje, že: „pri mapovaní bola rómska komunita
definovaná ako skupina ľudí, ktorú majorita subjektívne definuje ako Rómov
na základe antropologických znakov, kultúrnej príslušnosti, spôsobu života –
životného štýlu, životného priestoru a rovnako subjektívne vníma túto skupinu
ako odlišnú, a to v pozitívnom ako aj negatívnom zmysle“ (Radičová, I. a kol.,
2004). Podobný prístup zvolil aj I. Vašečka (2006), ktorý vo svojej práci za
Rómov považuje „ľudí, ktorí sa sami verejne označujú ako Rómovia, ale tiež
ľudí, ktorých ich širšie okolie považuje za Rómov“ (s. 48).

Vychádzajúc z týchto dvoch definícií Rómov sme za Rómov považovali
ľudí, ktorých ako Rómov definuje ich okolie a majorita na základe ich von-
kajších fyzických znakov. Zamerali sme sa teda aj na ľudí, ktorí síce môžu
deklarovať odlišnú skupinovú a národnú identitu, ale ich okolie ich považuje
za príslušníkov rómskej menšiny. Zároveň predpokladáme, že primárne atri-
búty, na základe ktorých okolie a majorita zvykne identifikovať Rómov, sú
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hlavne viditeľné antropologické znaky ako pigmentácia pokožky, farba očí,
vlasov, postava, črty tváre, ale aj určitá sociálno-kultúrna odlišnosť, životná
úroveň, materinský jazyk, spôsob bývania, spoločenský status a štýl života. 

Je nutné spomenúť, že na Slovensku žijú tri hlavné skupiny Rómov: Ru-
mungri, Olašskí Rómovia a veľmi málo početní Sinti. Jasnú väčšinu pred-
stavujú na Slovensku dlhodobo usadení Rumungri, ktorí podľa odhadu
etnografov tvoria takmer 90 % slovenských Rómov. Olašskí Rómovia sú po-
tomkovia kočovných Rómov, prichádzajúcich z Balkánu v 19. storočí, ktorí
majú vyššiu životnú úroveň ako Rumungri. Olašskí Rómovia žijú na vý-
chode Slovenska iba veľmi ojedinele. Naopak početnú komunitu olašských
Rómov by sme mohli nájsť hlavne v okolí Rimavskej Soboty, Jesenského,
Fiľakova, Lučenca, Trnavy, Nitry, Senca, Štúrova, Bratislavy, Levíc a Želie-
zoviec (Tkáčová, A., 2005) (Jurová, A., 2002).

V tejto knihe, najmä v citáciách niektorých starších publikácií, okrem ter-
mínu Róm, používame aj termín Cigán (cigán), ktorý je síce v dnešnej dobe
považovaný za politicky nekorektný, avšak treba brať do úvahy aj fakt, že
termín cigán je v slovenskom jazyku dlhodobo zaužívaný a niektorí Rómovia
sami preferujú takéto značenie pre príslušníkov ich etnika.

1.2 Definovanie a vymedzenie pojmu – koncentrované rómske 
zoskupenie

Rómska societa je trvalou súčasťou našich miest, aj keď jej početnosť
a stupeň integrácie do majoritnej spoločnosti je v našich mestách rôzny. Pri-
bližne polovica Rómov žijúcich u nás dokázala absorbovať spoločenskú
zmenu a aspoň do určitej miery sa prispôsobiť životu v majoritnej spoloč-
nosti. Práve títo Rómovia žijú v našich mestách integrovane, v rozptyle
medzi väčšinovou populáciou. Predmetom záujmu tejto knihy je však hlavne
tá časť rómskej minority, ktorá žije v určitých lokalitách mesta koncentro-
vane, na okraji mesta, alebo v niektorých prípadoch až za mestom.

Takéto rómske koncentrácie charakterizuje sociálna a etnická izolovanosť,
ktorá môže byť v závislosti od konkrétneho prípadu málo badateľná, ale aj
výrazná, a práve v tých častiach miest, kde je vyšší podiel neadaptabilných
Rómov, sa začínajú vytvárať tzv. mestské sídliskové getá, ktoré sú menej in-
tegrované do kompaktného mesta (Kotvanová, A. – Szép, A., 2003). Rómska
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komunita žijúca v takýchto lokalitách sa vyznačuje vysokou mierou neza-
mestnanosti, kultúrnym vylúčením, ako aj vylúčením z účasti na verejnom
živote mesta, prehlbujúcou sa spoločenskou izoláciou, ale aj určitým odmie-
taním zo strany majority. 

Čo sa týka rómskych komunít, na ich charakterizovanie sa používa rôzna
typológia. V dostupnej literatúre sa často spomína rozdelenie rómskych
osídle ní podľa viacerých ukazovateľov na segregované, separované, integro-
vané-koncentrované a integrované-rozptýlené. Podľa tejto typológie sú segre -
gované rómske osídlenia samostatné sídelné útvary, ktoré ležia v určitej
vzdialenosti od mesta. Za separované sa zvyknú označovať osídlenia ležiace
zväčša na okraji mesta, oddelené od mesta prírodnou alebo umelou bariérou.
Integrované rómske osídlenia sú také, ktoré ležia priamo v meste a delia sa
na integrované-koncentrované, keď rómske obyvateľstvo žije koncentrovane
v určitej lokalite a integrované-rozptýlené, keď rómska komunita v meste
žije rozptýlene medzi majoritnou populáciou (Pukačová, J., 2006). Do
podob ných štyroch kategórií delil tieto komunity aj projektový tím, ktorý
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uskutočnil v rokoch 2003 a 2004 mapovanie rómskych osídlení na Sloven-
sku. Ich výskum už konkrétne vymedzoval triediace ukazovatele, keď na-
príklad „za segregované boli považované osídlenia, ktoré sa nachádzali na
okraji alebo mimo mesta, nemali vodovod a podiel nelegálnych obydlí bol
vyšší ako 20 %“ (Radičová, I. a kol., 2004, s. 2).

Sociológovia a aj viacerí romisti však tvrdia, že stupeň segregácie (izolá-
cie) alebo integrácie daného rómskeho osídlenia by sa nemal určovať
priestoro vo, ale vhodnejšie je vymedzenie na základe miery spoločensko-
kultúrneho vyčlenenia danej komunity a sociálnych väzieb s majoritou. 

Rôzne, často si odporujúce formy konkretizovania typológie rómskych
osídlení, sú jedným z dôvodov, prečo sa v tejto knihe nesnažíme určovať
mieru priestorovej a sociálnej integrácie resp. segregácie jednotlivých róm-
skych komunít. Koncentráciu obyvateľov rómskej národnosti v určitej časti
mesta jednoducho nazývame „(koncentrovaným) rómskym zoskupením“,
pričom sa nesnažíme kategorizovať, či ide o separovanú, segregovanú alebo
integrovanú-koncentrovanú komunitu. Podobný názov pre takéto lokality
používa sociológ Imrich Vašečka (2006), ktorý vo svojej dizertačnej práci
takéto areály označuje ako „zoskupenia tých ľudí, ktorých majorita považuje
za Rómov a ktorí žijú sociálne, ale častokrát aj územne izolovaní od ostat-
ného obyvateľstva“ (s. 163). Takáto rómska koncentrácia tvorí do istej miery
izolovaný celok v rámci mesta a tu žijúci obyvatelia majú zväčša nízku fre-
kvenciu kontaktov s majoritou, pričom sa mnohokrát stretávajú so sociálnou
degradáciou a dezintegráciou v rámci spoločnosti (Kotvanová, A. – Szép,
A., 2003). V sociálne a priestorovo marginalizovaných rómskych komuni-
tách dochádza k viacnásobnej deprivácii (chudobe), čo vo svojej práci do-
kázal aj Anton Michálek (2004), ktorý pri terénnom mapovaní v týchto
lokalitách zaznamenal vysoké hodnoty všetkých indikátorov, ktoré spôso-
bujú, resp. sprevádzajú chudobu.

V inej práci kolektív autorov pod vedením M. Vašečku definuje, že jed-
ným zo štyroch typov rómskeho osídlenia je osídlenie koncentrované. „Ty-
pickým príkladom sú rómske mestské getá. Sú to samostatné sídelné útvary
v rámci obcí, najčastejšie predstavujú samostatné ulice alebo štvrte, ktoré
sú urbanisticky integrálnou súčasťou obce, ale socio-kultúrne tvoria samos-
tatnú entitu. Napriek tomu, že tieto sídelné útvary sú integrované do obce,
ich obyvatelia sú prevažne Rómovia a vykazujú vo vysokej miere znaky ty-
pické pre Rómov zo segregovaných osád. Je pre ne typická vysoká koncen-
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trácia rómskeho etnika a nízka frekvencia kontaktov s majoritou. Vzhľadom
na to, že nie sú priestorovo vzdialené od obce, len zriedka sa potýkajú s prob-
lémom chýbajúcej infraštruktúry, inžinierskych sietí či komunálnych služieb.
Typickým príkladom je košické sídlisko Luník IX“ (Vašečka, M. a kol., 2002,
s. 17).

Pre účely tejto knihy by sme koncentrované rómske zoskupenie mohli
zjednodušene charakterizovať ako etnicky značne homogénnu časť mesta
rôznej veľkosti (bytovka, ulica, niekoľko ulíc, celá mestská štvrť), ktorú obý-
vajú sociálne vylúčení Rómovia a toto územie má nižší sociálny status, pri-
čom dezintegračný proces je tu buď na výraznom vzostupe, alebo je tento
proces už vo finálnom štádiu. Niekedy pojem koncentrované rómske zosku-
penie v práci nahradzujeme aj termínom rómske geto, rómska enkláva, róm-
sky areál. 
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2 

HISTÓRIA RÓMOV V SLOVENSKÝCH MESTÁCH

2.1 Rómovia v slovenských mestách do roku 1918

Rómovia začali do strednej Európy v prvých skupinách a prúdoch postupo-
vať z Balkánskeho polostrova v 12. a 13. storočí a miestami ich postupu smerom
na západ boli oblasti okolo Dunaja, kde sa presúvali proti toku rieky až do stredu
Európy (Korim, V., 2006). Vedelo sa, že Rómovia prichádzajú z východu, ale
ich presná pravlasť bola konkretizovaná až v 18. storočí, keď „jazykovedci prišli
na to, že rómsky jazyk je bezpochyby jazykom severozápadnej Indie, ktorý je
odvodený od nárečí blízkych sanskrtu. Odvtedy sa za pravlasť Rómov považuje
India, oblasť Radžastánu“ (Liégeois, J-P., 1995, s. 20). Príčiny ich odchodu
z indickej pravlasti nie sú dodnes s určitosťou známe.

Maďarský historik Gustáv Wenzel tvrdí, že prvých Rómov priviedol na
územie vtedajšieho Uhorska Ondrej II. ako otrokov, keď sa v roku 1219 vrátil
z nevydarenej križiackej výpravy (Fulková, E., 1990). Existenciu rómskych
skupín a kmeňov, prípadne rómskych veľkorodín písomne dokladá aj obdo-
bie vlády kráľa Ladislava IV. (1272 – 1290), ale miesto ich výskytu nie je
územne lokalizované, takže nevieme, v ktorej časti Uhorska sa tieto skupiny
nachádzali (Nečas, C., 1993). „Prvú nepochybnú zmienku o Rómoch na Slo-
vensku spísal spišskonovoveský richtár Ján Kunch, ktorý pri opise majerov
z r. 1322 spomína Cigáňov potulujúcich sa po okolitých lesoch patriacich
do majetku rodiny Mariássyovcov. V rokoch 1377 a 1381 sa Rómovia už spo-
mínajú aj v Zemplínskej župe“ (Korim, V., 2006, s. 7). Rómovia kočovali
Európou vo väčších skupinách a jedna z takýchto skupín prechádzala aj úze-
mím Slovenska. Na jej čele stál tzv. rómsky kráľ Sindel a vojvodovia Panuel,
Michal a Ondrej. Cisár Žigmund Luxemburský im dal odporúčajúci list, kto-
rým sa mohli preukazovať a ktorý im zaručoval dobré zaobchádzanie. V roku
1417 sa táto vyše tristočlenná skupina vydala z Budína do Košíc, potom cez
Levice južným Slovenskom až do Bratislavy, kde sa potom rozdelila na nie-
koľko častí.
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Mestotvorný proces sa v stredovekom Uhorsku rýchlo rozvíjal a výraz -
nými centrami obchodu a remesiel sa stali slobodné kráľovské mestá a ze-
mepanské mestečká. Pri niektorých týchto mestách sa začali trvalo usadzovať
rómske rodiny, avšak zväčša za hradbami alebo na okraji týchto miest
(Nečas, C., 1993). Cisár Žigmund Luxemburský počas svojho pobytu v Spiš-
skom Podhradí, na žiadosť rómskeho vajdu Ladislava, vydal 17. apríla 1423
ochrannú listinu (glejt), ktorá členom tejto rómskej skupiny dávala právo
usadiť sa v ktorejkoľvek obci na Spiši. Vajda Ladislav to aj patrične využíval
a svojich Rómov usadzoval aj vo vtedajších spišských mestách, ktoré patrili
v tom čase medzi najbohatšie mestá v rámci celého Uhorska. Podľa histo-
rických dokumentov bolo teda územie Spiša prvé, kde sa Rómovia na našom
území začali trvalo usadzovať. Taktiež spišské mestá s vysokou pravdepo-
dobnosťou patrili k prvým mestám na území Slovenska, kde Rómovia, aj
keď v obmedzenej forme nadobudli domovské právo. Neskôr aj panovník
Vladislav II. Jagelovský vydal v rokoch 1492 a 1496 listiny pre skupinu To-
máša Polgára, na základe ktorých sa mohlo 25 rómskych kováčov spolu so
šiatrami pohybovať voľne po krajine a vykonávať svoje remeslo kde chceli.
Táto skupina tiež vyrábala náboje do muškiet, delové gule a inú výzbroj (Ju-
rová, A., 2002).

Európske obyvateľstvo bolo k rómskym kočovníkom spočiatku zhovie-
vavé a prijímalo ich ako kajúcnych kresťanských pútnikov, za ktorých sa vy-
dávali. Po roku 1427, keď ich parížsky arcibiskup kvôli nekresťanskému
správaniu exkomunikoval z cirkvi, sa postoj obyvateľstva k nim radikálne
zmenil. Z konca 15. storočia sa napríklad zachovali správy o Rómoch, ktorí
sa živili lúpežami v okolí Bardejova, čo voči nim vyvolávalo nepriateľské
nálady. Taktiež v 30. rokoch 16. storočia Rómovia s poverením Jána Zápoľ-
ského zakladali požiare v slobodných kráľovských mestách na východe Slo-
venska (Košice, Levoča, Bardejov, Sabinov a ďalšie), ako odplatu za to, že
tieto mestá nepodporili Zápoľského snahy získať uhorský trón (Jurová,
A. 2002).

V krajných prípadoch boli Rómovia na našom území využívaní aj ako vo-
jaci, napríklad v roku 1557 sa Rómovia v počte asi 1000 bojaschopných
mužov zúčastnili na obrane hradu Veľká Ida pri Košiciach, čo svedčí o už
vtedy početnej rómskej komunite žijúcej v okolí Košíc (Kandráčová, V.,
2007). V roku 1563 dostali Rómovia usadení v Liptovskom Hrádku povole-
nie kovať pre gazdov náradie, ako klince, motyky, sekery, vidly, a tiež hala-

18



partne pre nočných strážnikov. Podľa súpisu Rómov na Liptove vieme, že
v roku 1561 v tomto regióne žilo usadlým spôsobom života 96 rómskych
rodín. Rómovia z Liptova sa spomínajú aj v listine z roku 1606, kde radní
mesta Ružomberok vyzývajú vajdu Ondreja, aby vo svojej kolónií udržiaval
poriadok a zabránil Rómom v meste kradnúť. Mesto Ružomberok taktiež
neskôr v roku 1661 povolilo usídlenie ďalším štyrom rómskym rodinám,
ktoré pre mesto pálili vápno (Jurová, A., 2002).

Prenasledovanie Rómov v západnej Európe a tvrdá protirómska legislatíva
spôsobili, že v priebehu 16. a 17. storočia prichádzali na územie Uhorska
početné rómske skupiny. Usadzovaniu nových skupín sa v tomto období sna-
žili jednotlivé mestá administratívne brániť a vydávali rôzne nariadenia
a opatrenia, ktoré mali zabrániť pobytu kočovných skupín v mestách. Zave-
dené boli hlavne špeciálne zákazy vstupu Rómov do banských miest na
strednom Slovensku. Tieto nariadenia sa týkali zväčša iba cudzích Rómov,
pričom Rómovia, ktorí v okolí týchto miest žili už dlhšie, tu mohli zotrvať
(Mann, A., 2000). Okrem Spiša, Liptova, Abova, Zemplína a Hontu je známy
aj výnos predstaviteľov Novohradskej stolice z roku 1691, podľa ktorého
viacerí Rómovia dostali povolenie usadiť sa v regióne, ale zároveň aj zákaz
sťahovať sa z miesta na miesto alebo sezónne kočovať.

Rómskym vajdom a ich skupinám za rôzne odmeny vydávali aj zemepáni
ochranné listy, ktoré im zaručovali slobodný pohyb v rámci panstva a povo-
ľovali vykonávanie rôznych remeselníckych prác. Takéto ochranné listiny
mali Rómovia v okolí zvolenského, trenčianskeho a trebišovského panstva
(Horváthová, E. 1964). Skupiny rómskych kováčov, hudobníkov a ďalších
remeselníkov sa ku koncu 17. storočia vyskytovali už na väčšine panstiev
a pri takmer všetkých našich mestách a mestečkách, lebo ich služby, hlavne
kováčske, ale aj hudobné boli žiadané. Hudobné a tanečné umenie Rómov
spomína listina z roku 1683, v ktorej sa o Rómoch píše, že „majú vrodené
hudobné nadanie a skoro každý uhorský šľachtic drží si nejakého Cigána,
ktorý je huslista“ (Cangár, J. a kol., s. 38). Rómski hudobníci od 17. storočia
získavali pravidelne výsadné listiny na panstve Esterházyovcov v Galante
s tým, že panstvu boli svojou hudbou kedykoľvek k dispozícii a niektoré ro-
diny mohli zároveň vykonávať aj kováčske remeslo (Tkáčová, A., 2005a).

Aj keď mnohí Rómovia boli už na našom území trvalo usadení, stále tu
existovali aj kočovní Rómovia, ktorí mali byť nespočetnými nariadeniami
prinútení usadiť sa. Na základe zachovaných historických listín vieme, že
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väčšie skupiny ešte kočovných
Rómov sa natrvalo usadili v Šu-
ranoch (v roku 1700), Veľkých
Kapušanoch (1700), Gelnici
(1719), Starej Ľubovni (1750),
Šali (1754), Rožňave (1770)
a Komárne (1782) (Jurová, A.,
2002). V roku 1731 bol vykonaný
súpis a následné zdanenie Rómov
v Gemerskej stolici. Tento súpis
zaznamenal početnú rómsku ko-
munitu, napokon až dodnes ostal
na Gemeri zachovaný vysoký
počet Rómov. Taktiež súpisy daní
v Košiciach uvádzajú aj daňovní-
kov žijúcich pod hradbami mesta
v cigánskom tábore, ktorí pro-
stredníctvom vajdu platili kolek-
tívnu daň vo výške 180 zlatiek,
čo svedčí o značnom počte Ró -
mov žijúcich na predmestí Košíc
(Zupková, E., 2007). 

V Čechách a celej rímsko-nemeckej ríši v tomto období prebiehalo vý-
razné prenasledovanie Rómov, ktorého vyvrcholením bol tzv. generálny pa-
tent cisára Karola VI. z roku 1721, ktorý prikazoval sťať mečom alebo vešať
na šibenicu všetkých Rómov, vrátane detí. Po týchto nariadeniach nasledo-
vala veľká migračná vlna Rómov na naše územie. V Uhorsku, ktorého sú-
časťou bolo aj Slovensko, bola situácia iná. Rómska remeselná produkcia
v našich mestách bola žiadaná, a preto bola táto minorita v okolí slovenských
miest s určitými obmedzeniami tolerovaná (Jurová, A., 2004). V tomto ob-
dobí (1776) Samuel Augustini ab Hortis, evanjelický kňaz zo Spiša, vydal
prvú monografiu o Rómoch na našom území (Korim, V., 2006).

Po úplnom zrušení nevoľníctva Rómov vo Valašsku a Moldavsku sa kon-
com 19. storočia dala do pohybu masa okolo 600 tisíc oslobodených Rómov.
Vtedy začína aj na územie Slovenska prichádzať značne špecifická skupina
Rómov, ktorú tvorili Vlachika Roma (Rómovia olašskí, vlašickí). Títo si na
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našom území nezakladali stále obydlia, ale kočovali a živili sa veštením a ob-
chodom, neraz špekulatívnym, ale aj krádežami. Medzi obyvateľmi neboli
príliš obľúbení, a preto ani nevznikali priaznivé okolnosti na ich trvalejšie
usadenie. V okolí našich miest sa prechodne usadzovali v šiatroch, ktoré pre-
vážali na dvoj alebo štvorkolesových vozoch prikrytých plachtami.

V uhorskej časti habsburskej monarchie prebehol 31. januára 1893 tzv.
súpis Cigánov, vďaka ktorému vieme, že väčšina Rómov žijúcich na našom
území tu bola trvalo usadená. Táto štatistika sledovala počet Rómov žijúcich
aj na našom území, pričom ich delila do troch kategórií: usadení (92,8 %
z celkového počtu vtedy žijúcich Rómov na Slovensku), polousadení (5,5 %)
a kočovní Rómovia (1,7 %). Zo súpisu tiež vieme, že väčšina týchto Rómov
sa živila typickými rómskymi remeslami, ako napríklad kováčstvo a spra-
covanie kovu, hudobníctvo, práca s drevom, tesárstvo, košikárstvo, výroba
kotlov, nepálených tehál a rôzne pomocné práce v poľnohospodárstve
(Džambazovič, R., 2001). Väčšina Rómov žila v chatrčiach, zemniciach
a polozemniciach (do zeme zapustených primitívnych obydliach). 

V súpise Cigánov z roku 1893 je jasne vidieť, že pre slovenské mestá a ich
okolie boli integrované rómske obydlia skôr raritou, keďže väčšina Rómov
žila separovane od majoritného obyvateľstva. Čím viac Rómov žilo v jed-
notlivých separovaných osadách, tým väčšia bola averzia miestnych obyva-
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Názov župy Počet Rómov Názov župy Počet Rómov

Oravská 216 Bratislavská 4173

Liptovská 478 Komárňanská 1197

Zvolenská 1182 Trenčianska 1516

Gemerská 5552 Turčianska 297

Novohradská 1902 Spišská 2792

Hontianska 1465 Šarišská 3261

Tekovská 2034 Zemplínska 3081

Nitrianska 4303 Abovská 2782

Počet Rómov na Slovensku podľa sčítania z roku 1893

Zdroj: Horváthová, E., 1964 
Poznámka: Pri župách, ktoré boli po roku 1918 rozdelené, bol zarátaný len počet Rómov
z obcí, ktoré sa stali súčasťou vzniknutého Československa



teľov voči nim. V tomto celouhorskom súpise Cigánov sa priamo uvádza,
že „Cigáni žijú oddelene hlavne v tých častiach krajiny, kde žijú Slováci“
a autori súpisu to zdôvodňujú tým, že „rómska povaha a povaha Slovákov
majú málo spoločného“ (Džambazovič, R., s. 498). Najväčšie rómske komu -
nity v tom období žili v okolí Šamorína, Nitry, Komárna, Nových Zámkov,
Levíc, Lučenca, Šaštína, Rimavskej Soboty, Rožňavy, Košíc a Kežmarku.
Ide o územia, kde si rómska populácia zachovala početné zastúpenie až do
súčasnosti (Džambazovič, R. 2001).

2.2 Rómovia v slovenských mestách v rokoch 1918 – 1945

Na rozdiel od ústavy a zákonov z obdobia Rakúsko-Uhorska, priznala
nová československá ústava rovnoprávnosť všetkým obyvateľom. Českoslo-
vensko však ako nový štát ešte nemalo kompletnú zbierku zákonov, preto
niektoré zákony z čias Rakúsko-Uhorska zostali v platnosti. Vo vzťahu
k Rómom sa jednalo najmä o výnos viedenského ministerstva vnútra „o ko-
čovných Cigánoch“ (č 14015/1887) zo 14. septembra 1888, ktorý sa v plnom
rozsahu uplatňoval naďalej (Zeľová, A., 1994). 

Hospodárska situácia po prvej svetovej vojne zapríčinila, že sa v mestách
a okolí zvýšila koncentrácia kočujúcich Rómov, ktorí tu hľadali obživu. Pra-
mene z tohto obdobia svedčia o osobitných prístupoch polície voči róm-
skemu obyvateľstvu, najmä voči olašským Rómom, ktorí sa prechodne
usadzovali pri väčších mestách. Tu sa hromadili sťažnosti na ich kriminalitu.
Do popredia sa dostávali aj požiadavky na zákaz tradičného rómskeho ob-
chodovania, ktoré je späté s kočovným spôsobom života ako napríklad po -
domový predaj remeselných výrobkov a obchodovanie s koňmi. Zásadný
význam sa pripisoval riadnej evidencii Rómov, pričom prvý pokus o zvláštny
súpis kočujúcich osôb vykonali registračné centrá kočovných Rómov a tu-
lákov, ktoré na Slovensku sídlili v žandárskych staniciach v Hlohovci, Zvo-
lene a Prešove. Do predsedníctva poslaneckej snemovne prichádzali aj
návrhy, aby boli Rómovia žijúci kočovným životom pochytaní a dočasne,
kým nebude vydané nariadenie o ich usadení, boli umiestnení v zajateckých
táboroch z obdobia 1. svetovej vojny (Nečas, C., 1993).

Tlak na vydanie osobitnej legislatívy voči Rómom vzrástol hlavne v dvad-
siatych rokoch 20. storočia. V tom období bola verejnosť pobúrená článkami
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o rozsiahlych lúpežiach Rómov
v južných Čechách, neudržateľ-
nej rómskej kriminalite v Mol-
dave nad Bodvou a neskoršom
„súde v Košiciach s devätnásť-
člennou skupinou zväčša mladis -
tvých Rómov pod vedením Š.
Fil keho, ktorí boli súdení pre nie-
koľko lúpežných vrážd“ (Korim,
V., 2006, s. 52). Vznikol tlak na
vydanie osobitnej legislatívy voči
Rómom. Politická reprezentácia
pod vplyvom týchto tlakov prijala
zákon č. 117/1927 Zb. „o potul-
ných Cigánoch“. V § 1 tohto zá-
kona sa hovorilo: „Za potulných
cigánov sa pokladajú cigáni z mies -
ta na miesto sa túlajúci, práce sa
štítiaci, ktorí po cigánsku žijú,
a to aj vtedy, pokiaľ majú po časť
roku, hlavne v zime, stále byd-
lisko“ (Vaníček, M., 2005, s. 13).
Tento zákon zaviedol cigánske le-

gitimácie pre osoby staršie ako 14 rokov a vymedzil podmienky kočovania.
Zákon zakázal nosenie zbraní a kočovanie v skupinách presahujúcich rodinu.
Rómovia mohli kočovať a usádzať sa len na miestach, ktoré im určili orgány
obce. Zákon taktiež zakazoval pobyt zahraničných Rómov na území ČSR.

„Cigánske legitimácie, ktoré boli povinní pri sebe nosiť a na požiadanie
štátnych úradov sa nimi preukazovať, boli postupom času vydávané nielen
kočovným či polokočovným Rómom, ale vôbec všetkým Rómom na území re-
publiky“ (Fraser, A., 1992, s. 272).

Za zahraničný vzor pri tvorbe tohto zákona slúžila najmä „francúzska le-
gislatívna úprava o prevádzkovaní kočovných živností a cestovaní kočovní-
kov z roku 1912 a hlavne bavorský zákon o Rómoch, tulákoch a povaľačoch
z roku 1926“ (Nečas, C., 1993, s. 31). Štátna správa mala ďalej v rukách
možnosť zakazovať kočovným a potulným Rómom pobyt v určitých obvo-
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Cigánska legitimácia z roku 1927
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doch, napríklad vo veľkých mestách, kúpeľných mestách, v pohraničí a po-
dobne.

V období po prvej svetovej vojne začal lacný a kvalitný priemyselný tovar,
dovážaný hlavne z Česka, vytláčať záujem o výrobky rómskych remeselní-
kov. Súpisy vykonané v tomto období naznačujú, že v slovenských mestách
dochádzalo k zániku špecifických spôsobov obživy Rómov a sociálnemu
posunu rómskych remeselníkov nadol k námezdným prácam a pribúdaniu
osôb bez zdrojov obživy. Vo väčších mestách bol pozorovaný nárast Rómov
živiacich sa žobraním a drobnými krádežami. Tieto súpisy dokumentovali,
že Rómovia v tom čase žili v 1 709 mestách a obciach Slovenska (Nečas,
C., 1998).

Výsledkom výrazných vnútorných diferenciačných procesov, ktoré počas
1. ČSR prebiehali v rómskej komunite bol fakt, že vznikla úzka vrstva sociál -
ne lepšie situovaných rómskych obchodníkov a hudobníkov, ktorí sa ľahšie
integrovali do vtedajšej mestskej spoločnosti, dokonca sa zapájali do kul-
túrneho diania a spolkových aktivít vo svojom meste. Aj za pomoci týchto
Rómov z vyšších kruhov sa podarilo otvoriť rómske triedy a školy v Koši-
ciach, Giraltovciach, Dobšinej, Medzilaborciach, Levoči, Smižanoch
a v osade Podskalka na okraji Humenného. Vďaka podpore školských úradov
mali tieto školy špeciálne upravený výchovný systém zohľadňujúci potreby
a schopnosti rómskych detí, pričom išlo napríklad o skrátenie vyučovacích
hodín, výučbu nových predmetov ako hra na hudobný nástroj, modelovanie
a ručné práce. 

Ku koloritu miest a mestečiek v období 1. ČSR bezpochyby patrili rómski
hudobníci a hudobné kapely, ktoré pravidelne vystupovali na verejných
podu jatiach a na schôdzach robotníckych spolkov. Rómski hudobníci v Ko-
šiciach sa dokonca pokúsili založiť vlastnú odborovú organizáciu a dôležitosť
Košíc pre rómske etnikum dokumentuje to, že v rokoch 1936 až 1939 tu pô-
sobil „Kultúrny spolok Cigánov na Slovensku“ (Jurová, A., 2004). Ku koncu
tridsiatych rokov dvadsiateho storočia na územie Slovenska emigrovala časť
Rómov utekajúcich z Nemecka, neskôr z Rakúska a napokon po okupácii
českých krajín Nemcami, aj časť Rómov z Protektorátu Čechy a Morava
(Fonsecová, I., 1995).

V období druhej svetovej vojny bola na Slovensku v porovnaní s okoli-
tými štátmi relatívne špecifická situácia, kedy do obsadenia Slovenska ne-
meckou armádou v septembri 1944, neboli opatrenia proti Rómom také
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razantné ako v susedných krajinách. Aj preto sa Slovensko stalo cieľom emi-
grácie časti Rómov z okolitých krajín. Postavenie Rómov v tomto období
u nás upravoval Zákon o štátnom občianstve z 25. septembra 1939, ktorý vo
vzťahu k Rómom uplatňoval dvojaký postup. Slovenské občianstvo získali
„Rómovia, ktorí mali stále bydlisko a vykazovali určitú profesiu, takže sa
spôsobom života neodlišovali od majority. Rómovia, ktorí týmto podmienkam
nevyhovovali, boli naopak cudzími živlami a nemohli sa stať občanmi slo-
venského štátu“ (Zeľová, A., 1994, s. 37). Rómovia bez pracovného pomeru
boli u nás zaraďovaní do pracovných táborov určených pre asociálov a mu-
seli vykonávať práce v prospech štátu. Týchto pracovných táborov bolo na
vtedajšom území Slovenska jedenásť, pričom umiestnené boli aj v mestách
Revúca, Ilava, Kremnica, Hanušovce nad Topľou a Dubnica nad Váhom.
Do pracovných táborov bolo cez druhú svetovú vojnu zaradených približne
3 tisíc Rómov a tí sa podieľali na výstavbe železničných tratí Prešov – Stráž-
ske, Revúca – Tisovec, ale aj na zemných prácach pri regulácii Váhu (Korim,
V., 2006) (Fullopová, E., 2007).

Rómovia sa v tomto období taktiež stávali objektom rôznych obmedzení
a perzekučných opatrení. Niektoré rómske osady boli presunuté ďalej od
centra obce. Kočovné listy vydávané v čase 1. ČSR boli zrušené a kočujúci
Rómovia sa museli vrátiť do domovských obcí. V obciach, v ktorých žili
najmenej tri rómske rodiny musel byť starostom vymenovaný cigánsky
vajda, ktorý mal na starosti spravovanie cigánskej štvrte (Jurová, A., 2002).
Rómov v mestách už nebolo toľko vídať, pretože „mnohokrát mohli do miest
vstupovať iba v určené dni v týždni a len vo vyhradených hodinách, pričom
v niektorých mestách mali aj zákaz vstupu do hlavných ulíc“ (Cangár, J.
a kol., s. 53).

Nepomerne horšia situácia bola na južnom a juhovýchodnom Slovensku,
kde sa značná časť Rómov, vrátane Rómov z miest ako Košice, Lučenec,
Rožňava, Komárno a Nové Zámky, ocitla mimo slovenského územia, keďže
toto územie bolo po Viedenskej arbitráži zabraté hortyovským Maďarskom.
Maďarské úrady na obsadenom území s Rómami zaobchádzali ako s nežia-
ducimi, cudzími občanmi a okrem iného začali zriaďovať evidencie nepria-
teľských živlov, do ktorých boli zaraďovaní aj Rómovia. Na jeseň roku 1944
sa vlády v Maďarsku zmocnili stúpenci radikálnej strany Šípových krížov
a z maďarských území začali deportácie Rómov. Rómovia z územia obsa-
deného Maďarmi boli najskôr odvezení do sústreďovacieho tábora v Ko-
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márne, odkiaľ boli neskôr deportovaní do koncentračného tábora v Dachau.
„Maďarsko vyviezlo do Dachau 31 000 maďarských Rómov, kde bola aj
značná časť Rómov z okupovaného juhu Slovenska“ (Korim, V., 2006, s. 57).
Po vypuknutí povstania 29. augusta 1944 vstúpila na územie Slovenska ne-
mecká armáda. Na viacerých miestach došlo k vraždeniu Rómov, ktorých
Nemci obviňovali zo sabotážnych akcií a spolupráce s partizánmi. Takéto
vraždy boli zaznamenané v mestách Zvolen, Žiar nad Hronom, Dubnica nad
Váhom, Tisovec a Krupina (Korim, V., 2006).

2.3 Rómovia v slovenských mestách v rokoch 1945 – 1989

Po konci vojny a obnovení Československa dochádza k formálnemu zrov-
noprávneniu Rómov, ktoré garantoval Košický vládny program (Korec, P.,
2005). Väčšina protirómskych opatrení z predchádzajúceho obdobia bola
zrušená, ale napriek tomu sa najmä nariadenie o presune rómskych osád do
vzdialenosti dvoch kilometrov od ciest vykonalo ešte v Medzeve, Moldave
nad Bodvou a Trebišove. 

Možno aj pod vplyvom vyhlášky „O zaraďovaní Rómov do všetkých uži-
točných prác“ a dekrétu prezidenta republiky číslo 88/1945 Z.z. „O všeobecnej
pracovnej povinnosti“, ktorý umožňoval presun pracovných síl, odišlo hneď
po vojne veľké množstvo Rómov do českých krajín. Jednalo sa vlastne o prvú
vlnu sťahovania slovenských Rómov do Čiech a Moravy, kedy sa Rómovia zo
Slovenska sťahovali hlavne do českého pohraničia, ktoré bolo po vysídlení ne-
meckého obyvateľstva vyľudnené (Hanesová, D., 2006). Rómovia sa sem sťa-
hovali spontánne, živelne a často s celou rodinou alebo celou komunitou. 

Dňa 27. septembra 1946 bol predložený Ministerstvu vnútra v Prahe
„Návrh opatrení Povereníctva vnútra proti potulným cigánom“, ktorý na-
vrhuje aj pravidelné hlásenie dát a evidenciu Rómov. Tento návrh podnietil
sčítanie rómskeho obyvateľstva v roku 1947, v ktorom bolo zistených 101 190
Rómov v ČSR, z ktorých v Čechách a na Morave bolo 16 752 osôb a na Slo-
vensku 84 438 osôb (Jurová, A., 1992). Odhaduje sa, že „kvôli holokaustu
zostalo po 2. svetovej vojne v Česku z českých a moravských Rómov odhadom
len 680 osôb“ (Fraser, A., 1998, s. 223). Avšak už spomínaný prvý povojnový
súpis ministerstva vnútra z roku 1947 v Čechách a na Morave uvádza 16 752
Rómov, čo dokazuje, že vplyvom migrácie slovenských Rómov vzrástol počet
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Rómov v českých krajinách za dva roky o 16 tisíc osôb. No nie všetci sa tu
usadili natrvalo, mnohí tu len dochádzali za prácou a periodicky sa vracali
na Slovensko. Rómovia síce boli žiaduci ako pracovné sily na práce v rámci
stavebnej obnovy, aj ako náhradné pracovné sily na vznikajúce štátne majetky,
no neboli príliš žiaduci na trvalé usadenie (Jurová, A., 2004). V Čechách a na
Morave totiž rástli negatívne skúsenosti s trestnou činnosťou slovenských
Rómov, a tým sa posilňovala averzia voči tomuto etniku. Nezriedkavé boli
zákroky proti celým rómskym skupinám, ktoré boli vo vlakoch a na náklady
štátu prevážané späť na Slovensko (Jurová, A., 2004).

Po uchopení moci komunistami sa začala národnostná politika realizovať
v duchu marxistických myšlienok a poučiek, ktoré na dlhé desaťročia určili
prístup štátu k Rómom. Reálna životná úroveň väčšiny Rómov bola v rozpore
s proklamovaným cieľom výstavby socializmu a rómska otázka sa stávala
predmetom vtedajšieho „sociálneho inžinierstva“. Spoločným znakom tohto
obdobia bola síce snaha o zlepšenie pomerov Rómov, čo bolo aj finančne
značne dotované, avšak bolo evidentné „upieranie etnicity a odmietanie ak-
ceptovať rómske spoločenstvo ako osobitnú etnickú minoritu v dimenziách
politického a právneho statusu národnosti“ (Jurová, A., 2004, s. 256).

Paradoxom je, že mnohých slovenských Rómov represívne opatrenia po-
stihli práve po konci vojny, keď bola časť Rómov zaradená do pracovných
táborov a pomocných technických práporov. Kolektivizačné opatrenia proti
Rómom, ako napríklad likvidácia ich živností, drobného podnikania a zru-
šenie hudobných licencií postihli najmä Rómov žijúcich v mestách, ktorí
mali vyšší spoločenský status. Taktiež kolektivizácia poľnohospodárstva ne-
počítala s námezdnou prácou rómskeho obyvateľstva. Súkromné hospodá-
renie bolo zakázané a veľkoroľníci už nemohli používať Rómov ako lacnú
pracovnú silu a vyplácať ich v naturáliách. Vláda sa týmto spôsobom pokú-
šala zamedziť pohybu Rómov, v skutočnosti ich ale pripravila o možnosť
získať živobytie (Jurová, A., 2002). 

V tomto období boli Rómovia sťahovaní aj do uvoľnených domov po kar-
patských Nemcoch, ktorí boli odsunutí z nášho územia. Dialo sa to najmä
na Spiši, kde predtým žila silná nemecká komunita a bolo tam aj veľa
Rómov. Najvýraznejšie sa to prejavilo v meste Levoča, Kežmarok, Spišské
Podhradie, Podolínec, ale napríklad aj v Medzeve. V Spišskej Novej Vsi boli
Rómovia nasťahovaní do domov v centre, ktoré pred vojnou patrili Židom.
Domy po Nemcoch, do ktorých boli Rómovia po vojne nasťahovaní, sa na-
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chádzali často v strede mesta a mali historickú hodnotu. Takýmto spôsobom
sa mnoho Rómov z osád dostalo priamo do centier miest. 

V päťdesiatych rokoch 20. storočia prebiehala druhá vlna migrácie slo-
venských Rómov do českých krajín, kedy aj v dôsledku organizovaných ná-
borov odchádzali do priemyselných centier severozápadných Čiech ako
Teplice, Most, Sokolov, Ústí nad Labem, Chomutov, Cheb, Děčín, ale aj do
Kladna, Českého Krumlova, Tachova, Českých Budějovíc a na Ostravsko
(Mann, A., 2000). 

Vláda 24. marca 1952 vydala smernicu „O úprave pomerov osôb cigán-
skeho pôvodu“, v rámci ktorej sa začalo s prvými prieskumami v rómskych
osadách. Tieto prieskumy poukázali na obrovskú škálu problémov, hlavne
sociálneho a zdravotno-hygienického charakteru. Povereníctvo zdravotníctva
preto navrhovalo postupne likvidovať rómske osady, predstavujúce otvorený
sociálny a hygienický problém a v súvislosti s tým prednostne zabezpečiť
výstavbu bytov pre Rómov v obciach, kde sa táto osada nachádzala.
Ústredný výbor KSČ zamietol tento návrh, pretože sa už vtedy presadzovala
politika, ktorej základom bola povinná urbanizácia rómskeho obyvateľstva
a umiestňovanie Rómov do miest, čím sa malo zabezpečiť sociálne a kultúrne
vyrovnanie s majoritou (Šebesta, M., 2003). V roku 1956 bol vypracovaný
ambiciózny program likvidácie 1 305 rómskych osád, ktoré sa vtedy na
našom území nachádzali, pričom začať sa malo s osadami, kde žili Rómovia
v najhorších podmienkach (pozri obrázok zemnice v Hôrke pri Poprade).
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Kraj Počet osád Počet obyvateľov Počet domov

Bratislava 167 11472 1953

Nitra 125 8762 1100

B. Bystrica 327 19983 3468

Žilina 93 2617 488

Košice 275 29264 4464

Prešov 317 22937 3473

Vysoké Tatry 1 57 9

Spolu 1305 95092 14935

Počet obyvateľov rómskych osád v roku 1955

Zdroj: Jurová, A., 1996



Pôvodne navrhovaná koncepcia na výstavbu rodinných domov pre Rómov
v rámci krátkodobej štátnej akcie sa odmietla, avšak bo lo rozhodnuté, že by -
tová otázka Rómov z osád sa má riešiť individuálnou bytovou výstavbou
s pod porou štátu, prideľovaním podnikových bytov, osídľovaním českého
pohraničia, náborom do baní s pridelením bytu a štátnym príspevkom na bý-
vanie. Prijatie tohto návrhu znamenalo ďalšie hromadné sťahovanie Rómov
do miest, pretože podľa tohto návrhu sa Rómovia z osád, ktoré ležali zväčša
na vidieku, mali presťahovať do novostavaných sídlisk v mestách. Stavať sa
malo začať najmä v okresných mestách alebo čo najbližšie k okresným mes-
tám (Šebesta, M. 2003). Celý návrh mal byť realizovaný v relatívne krátkom
čase. S jeho dokončením sa počítalo najneskôr do roku 1978, čo sa však ne-
stalo (Jurová, A., 1992).

Koncom júna 1957 sa na Ústrednom výbore Komunistickej strany Česko-
slovenska konala porada zástupcov rezortov zainteresovaných na riešení róm-
skej otázky, kde sa konštatovalo, že výsledky všetkých opatrení vo vzťahu
k Rómom stroskotávali na ich neustálom pohybe. Preto bol vydaný zákon
č. 74/1958 „O trvalom usídlení kočujúcich osôb“, namierený proti kočujúcim
Rómom, ktorých mal prinútiť usadiť sa. Jednalo sa takmer výhradne o Rómov
olašských. Priamym vzorom pre prijatie zákona sa stal analogický výnos
z roku 1956 v ZSSR „O zákaze potulky“. Kvôli tomuto zákonu sa vo februári

29

Jedna z posledných obývaných zemníc na Slovensku, Hôrka pri
Poprade, 1958

Zdroj: Horváthová, E., 1964



1959 vykonal súpis kočujúcich osôb v ČSR. Do tohto súpisu bolo zahrnutých
celkovo 46 500 osôb, z toho na Slovensku 27 933 osôb. Miestom usadenia
kočujúcich Rómov mala byť zo zákona obec, v ktorej danú osobu zapísali do
súpisu, čo regionálne orgány v Čechách využili na zbavenie sa mnohých slo-
venských Rómov, ktorých poslali zapísať sa do súpisu na Slovensko. Takýmto
spôsobom nastal spätný presun niektorých Rómov z českých krajín na Slo-
vensko. Rómovia zapísaní do súpisu sa potom nemohli bez výslovného po-
volenia národného výboru sťahovať a ten, kto by zotrval pri kočovnom
spôsobe života, mohol byť potrestaný odňatím slobody až na tri roky. Národné
výbory v obciach, ktoré sa stali trvalým bydliskom kočujúcich Rómov, mali
pre nich zabezpečiť ubytovanie, no kvôli chýbajúcim financiám im často pos-
tavili iba provizórne príbytky na okraji obce. Tento zákon ovplyvnil najmä
obce severovýchodného Slovenska, kde vznikol trvalý pobyt najväčšiemu
počtu kočujúcich rodín, no kvôli celkovej chudobe regiónu im tu národné vý-
bory zväčša nevedeli ponúknuť prácu ani ubytovanie (Jurová, A., 2000).

Po XI. zjazde KSČ bolo vydané uznesenie ÚV KSČ „O práci medzi ci-
gánskym obyvateľstvom“, ktoré znamenalo začiatok otvorenej asimilácie
Rómov v ČSR. Politiku asimilácie voči Rómom bližšie rozoberáme v pod-
kapitole „Stratégia asimilácie Rómov“. Po tomto zjazde nastala aj mimo -
riadna aktivizácia v riešení otázok zamestnanosti. Rómovia boli hromadne
zaradení do práce direktívnymi rozpismi pre podniky a za dva roky bolo
takto zamestnaných 11 tisíc Rómov. Direktívne riešenie rómskej zamestna-
nosti znamenalo pre mestá zvýšenie počtu Rómov, pretože tieto tisíce
Rómov získavali prácu hlavne vo veľkých fabrikách v mestách. Taktiež bola
začatá likvidácia rómskych osád, hlavne v oblastiach turistického ruchu
a stovky rómskych rodín, ktoré tu bývali, dostali byty alebo sa im pomocou
pôžičiek umožnila individuálna výstavba. Pre Rómov boli taktiež vyhľadá-
vané staršie a opustené domy, ktoré by mohli osídliť (Jurová, A., 2000).

Postupná asimilácia sa mala uskutočniť odstránením nedostatkov v oblasti
zamestnanosti Rómov, v oblasti zdravotného stavu, zabezpečením vhodného
ubytovania, riešením dochádzky detí do školy, propagačnou a agitačnou čin-
nosťou, zamedzením diskriminácie v bežnom živote a prevýchovným pôso-
bením na zmenu ich tradičného spôsobu života. Zodpovednosť za to mali
národné výbory, ktoré ale neboli schopné zabezpečiť plnenie týchto smerníc.
Výsledky tejto direktívnej politiky štátu pri riešení „cigánskeho problému“,
predložené v roku 1965, boli natoľko neuspokojivé, že sa vláda rozhodla
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použiť ešte násilnejšie spôsoby asimilácie. Vytvorila koncepciu rozptylu
a odsunu Rómov z miest ich vysokej koncentrácie do oblastí, kde žilo menej
Rómov, pretože panoval názor, že kvôli vysokému podielu Rómov na vý-
chode Slovenska je tu zložité riešiť tento problém. Celej koncepcii rozptylu
rómskeho obyvateľstva, ako aj ostatným typom štátnej politiky voči Rómom,
sa bližšie venuje tretia kapitola tejto knihy.

V roku 1968 bol podaný návrh na založenie „Zväzu československých
Cigánov“ a Ministerstvo vnútra 19. novembra 1968 schválilo a povolilo čin-
nosť Zväzu Cigánov – Rómov ako kultúrno-spoločenskej organizácie s dob-
rovoľným členstvom, no po niekoľkých rokoch ho stranícke orgány zrušili.
Hromadiace sa neúspechy „Koncepcie rozptylu rómskeho obyvateľstva“
vied li k prijatiu „Koncepcie všestrannej spoločenskej a kultúrnej integrácie
Rómov“, ktorá sa začala realizovať na základe uznesenia vlády ČSSR
č. 231/1972 a uznesenia vlády SSR č. 94/1972, v ktorom sa rómsky problém
po prvýkrát sformuloval ako viacgeneračný problém. Táto koncepcia určo-
vala do budúcnosti riešenie rómskeho problému formou akulturácie, skul-
túrnenia rómskeho obyvateľstva (Šebesta, M., 2003). Ťažisko cieľov tejto
koncepcie bolo zamerané hlavne na zaraďovanie všetkých práceschopných
rómskych občanov do pracovného procesu, výchovu rómskej mládeže, pre-
výchovu dospelých, riešenie úrovne bývania a elimináciu zvýšenej krimina -
lity. Táto nová koncepcia vlastne priniesla politiku veľkorysého poskytovania
sociálnych výhod rómskemu obyvateľstvu. Tieto príspevky a značné sociálne
výhody istým spôsobom diskriminovali ostatné obyvateľstvo.

Rómska populácia veľmi rýchlo rástla, čo demograf Branislav Šprocha
(2014, s. 21) dokumentuje na sčítaní z roku 1970, keď píše, že „podľa vý-
sledkov sčítania ľudu 1970 tvorili v rómskej populácii deti do 15 rokov takmer
49 %“. Šprocha tiež dodáva, že na území Slovenska takýto vysoký podiel
detskej zložky nebol zaznamenaný ani v období rakúsko-uhorského sčítania
v roku 1910. Budúce bydlisko zväčšujúcej sa rómskej komunity videl štát
najmä v mestách, a práve začiatok 70-tych rokov sa stal výrazným medzní-
kom pri zvyšovaní počtu Rómov v našich mestách. Sťahovanie vidieckeho
rómskeho obyvateľstva z osád do miest a priemyselných aglomerácií začalo
byť v tomto období skutočne masívne, ale novým panelovým bytom sa Ró-
movia z nižšieho prostredia nie vždy vedeli prispôsobiť. Napriek veľkému
sťahovaniu Rómov do miest, žila podľa cenzu z roku 1980 na dedinách stále
väčšina rómskej populácie, pričom priamo v bytoch žilo 30,8 % Rómov.
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Avšak 18 % bytov obývaných Rómami bolo postavených práve v desaťročí
1970 – 1980, čiže prílev do miest bol vtedy výrazný. Koncepcia spoločen-
sko-kultúrnej integrácie Rómov a s ňou spojený zvyšujúci sa počet Rómov
v mestách sa realizovala až do konca osemdesiatych rokov (Jurová, A., 2002).

2.4 Rómovia v slovenských mestách od roku 1990 do súčasnosti

Po roku 1989 sa vo vzťahu k rómskej minorite odmietla predchádzajúca,
socialistická štátna politika „sociálneho inžinierstva“ a odštartoval etno -
emancipačný prístup k rómskej problematike. Uznanie etnickej svojbytnosti
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Obec Počet obyvateľov Počet Rómov Podiel Rómov (%) 
v roku 1980 v roku1980 v roku 1980

Košice 202 368 8 681 4,29

Bratislava 380 259 3 910 1,03

Prešov 71 500 2 007 2,81

Lučenec 26 399 1 940 7,35

Rimavská Sobota 19 699 1 916 9,73

Rožňava 18 039 1 796 9,96

Fiľakovo 10 497 1 784 17

Levoča 11 025 1 657 15,03

Trebišov 14 961 1 632 10,91

Michalovce 29 765 1 609 5,41

Banská Bystrica 66 412 1 463 2,2

Trnava 64 062 1 457 2,27

Jarovnice 2 686 1 442 53,69

Zvolen 36 538 1 365 3,74

Pavlovce nad Uhom 3 923 1 301 33,16

Nitra 76 633 1 211 1,58

Zlaté Klasy 3 644 1 176 32,27

Poprad 38 077 1 172 3,08

Humenné 27 285 1 164 4,27

Obce SR s najvyšším počtom Rómov v roku 1980

Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov 1980



Rómov a rómskej národnosti na úrovni ostatných minorít žijúcich na Slo-
vensku sa oficiálne potvrdilo 9. januára 1991 prijatím „Listiny základných
práv a slobôd“. Začiatkom roku 1991 vznikol „Návrh zásad štátnej politiky
spoločenského vzostupu Rómov v ČSFR“ a 3. októbra 1991 prijala vláda
ČSFR uznesením č. 619 z 3. októbra 1991 „Zásady politiky vlády Českej
a Slovenskej federatívnej republiky k rómskej menšine“ (Kotvanová, A. –
Szép, A., 2003). Zásady sa týkali najmä troch oblastí, a to: oblasti etnickej,
oblasti sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a oblasti ekonomického zabezpe-
čenia. Taktiež Ústava Slovenskej republiky prijatá 1. septembra 1992 zaru-
čila národnostným menšinám a etnickým skupinám rovnosť, základné práva
a slobody a medzinárodné ľudskoprávne štandardy, ktoré sa vzťahovali aj na
rómsku menšinu (Kotvanová, A. – Szép, A., 2003).

Transformácia spoločnosti však pre väčšinu Rómov znamenala aj pokles
sociálno-ekonomického statusu, ktorý bol zapríčinený najmä obrovským
zvýšením nezamestnanosti. Najvyššie miery nezamestnanosti po roku 1989
boli zaznamenané práve v okresoch ako Rimavská Sobota, Revúca, Veľký
Krtíš, Rožňava, Trebišov a Michalovce, kde tvoria Rómovia vysoký podiel
obyvateľstva. Kvôli vysokým mieram nezamestnanosti v týchto okresoch
bola šanca prepustených Rómov na opätovné zamestnanie nízka, kvôli čomu
sa mnohí Rómovia stali dlhodobo odkázaní na dávky sociálnej pomoci
a v rómskej komunite sa stále viac začal prejavovať fenomén nazývaný kul-
túra chudoby. „Je nutné uvedomiť si, že zmeny v roku 1989 nadpriemerne
postihli práve rómsku komunitu. Bolo to podmienené novou stratifikáciou
spoločnosti a novo definovanými sociálnymi vzťahmi, do ktorých sa väčšina
Rómov nedokázala zaradiť“ (Šrámková, K., 2006, s. 9). Sociálny úpadok
Rómov bol do istej miery spôsobený aj tým, že komunisti učinili z nižších
sociálnych vrstiev, medzi ktoré väčšina Rómov patrila, pasívny predmet štát-
nej starostlivosti bez akejkoľvek samostatnosti a angažovanosti.

Rómovia sa v mnohých ukazovateľoch (napr. zamestnanosť) stále viac
prepadávali pod celoslovenský priemer, ale v iných ukazovateľoch naopak
výrazne priemer prekračovali (kriminalita), čoho dôsledkom bol aj fakt, že
sa Rómovia ocitli na okraji spoločnosti, ktorá ich stále viac segregovala, či
už v priestorovej alebo spoločenskej rovine. Aj v slovenských mestách sa
v transformačnom období začal výraznejšie prejavovať spoločenský dištanc
medzi rómskou minoritou a nerómskou majoritou (Mušinka, A. – Scheffel,
D. Z, 2005). Treba spomenúť situáciu v meste Spišské Podhradie, kde alar-
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mujúco rastúca kriminalita priviedla mestské zastupiteľstvo k vydaniu vy-
hlášky, ktorá mala od 17. júna 1993 umožniť mestskej polícii kedykoľvek
vstupovať do obydlí „Rómov a iných podozrivých osôb“ a voči tým istým
osobám zavádzala zákaz nočného vychádzania. Rómovia, ktorí by sa po
23.00 hodine nachádzali mimo domova, mohli byť pokutovaní. Vyhláška, aj
keď napokon nenadobudla platnosť, vyvolala širokú odozvu a aj deklarovanú
podporu od iných miest, hlavne Spišského regiónu.

V tomto období sa v rámci etnoemancipácie rómskej minority stali viaceré
mestá na Slovensku sídlom novovznikajúcich rómskych inštitúcií a kultúr-
nych spolkov, pričom ako príklad môže slúžiť divadlo Romathan a Rómska
tlačová agentúra v Košiciach, Katedra rómskej kultúry na Univerzite Kon-
štantína Filozofa v Nitre alebo jej detašované pracovisko v Spišskej Novej
Vsi. Začali sa vydávať časopisy pre rómsku komunitu, ako Romano nevo lil
– Rómsky nový list, Roma, Sama daj – Sme tu, Luluďi – Kvietoček a od
roku 1992 sa vo verejnoprávnej televízii a rozhlase objavili relácie venované
rómskej menšine. V niektorých slovenských mestách boli zase zriadené
stredné školy pre Rómov, kde dostali možnosť vyučovania aj v rómskom ja-
zyku. Ide o Ghándiho internátne gymnázium pre talentované rómske deti,
ktoré najskôr sídlilo vo Zvolene a neskôr v Lučenci, taktiež súkromné róm-
ske gymnázium a konzervatórium so zameraním na rómsku mládež v Koši-
ciach, súkromná stredná škola pre Rómov v Kežmarku, SPŠ v Levoči
s triedou výhradne pre rómske dievčatá a dvojročné externé štúdium róm-
skeho jazyka v Lučenci. Programy ako doplnková výučba rómčiny a pro-
jekty ako nulté ročníky, či rómsky asistent učiteľa sa začali realizovať na
základných školách s vysokým podielom rómskych žiakov (Janto, J., 2004).

Rómovia dostali v nových podmienkach možnosť výraznejšie sa zúčastňovať
na politickom živote, čo zaktivizovalo aj rómsku politickú reprezentáciu a prvou
rómskou politickou stranou založenou po páde komunizmu sa stala Rómska
občianska iniciatíva (ROI), s výraznejšou pôsobnosťou hlavne v okolí Košíc.
Zástupcovia Rómskej občianskej iniciatívy sa na kandidátke víťazných strán
VPN a OF vo voľbách v júni 1990 stali poslancami slovenského i federálneho
parlamentu. Slovenských Rómov zastupovali vo Federálnom národnom zhro-
maždení Gejza Adam a v Slovenskej národnej rade Anna Koptová. V roku 1990
bola založená aj Strana integrácie Rómov s centrom v Humennom, v roku 1991
Sociálnodemokratická strana Rómov so sídlom v Banskej Bystrici, v roku 1992
Strana práce a istoty so sídlom v Rimavskej Sobote a Únia rómskej mládeže
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v Medzeve. Vo voľbách v roku 1992 získala z rómskych strán najvyššiu pod-
poru Strana práce a istoty, ktorú volilo 1 % oprávnených voličov, druhá skončila
Rómska občianska iniciatíva (Dostál, O., 2002).

V roku 1992 smeroval vývoj v ČSFR k rýchlemu rozdeleniu spoločného
štátu čo vyvolávalo obavy z návratu množstva slovenských Rómov z Čiech
späť na Slovensko. Podľa českého sociológa Petra Víška (2004) „česká prů-
myslová města absorbovala od roku 1945 do roku 1992 přibližně 100 000
nových romských příchozích ze Slovenska, kteří nyní v České republice žijí
v první až čtvrté generaci a jejich počet se díky vysoké natalitě nejméně
zdvojnásobil“ (s. 208). Po rozdelení štátu sa síce obavy z veľkej migračnej
vlny slovenských Rómov z Česka nenaplnili, no aj tak sa veľa slovenských
Rómov, ktorí dlhé roky žili v Česku, muselo vrátiť na Slovensko. V Česku
totižto nemali nahlásený trvalý pobyt a často tam nemali nárok na sociálnu
podporu alebo podporu v nezamestnanosti. 

Ešte predtým na začiatku 90. rokov dochádzalo k návratu niektorých róm-
skych rodín alebo Rómov-jednotlivcov z Česka na Slovensko. Vrátili sa
hlavne Rómovia, ktorí dovtedy žili v Prahe alebo iných väčších mestách, ale
stratili tam prácu alebo predali byt. Išlo poväčšine o Rómov pochádzajúcich
z menších a stredne veľkých miest na východe Slovenska, ktorí sa do týchto
miest vrátili a nasťahovali sa k príbuzným. Vyšší prílev takýchto navrátilcov
bol zaznamenaný v Humennom a Michalovciach (Uherek, Z., 2003).

Prvým výraznejším pokusom o riešenie rómskej otázky v ére samostat-
ného Slovenska bolo uznesenie vlády SR č. 668/1995, ktorým bola zriadená
funkcia splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov občanov, ktorí po-
trebujú osobitnú pomoc. Štatút splnomocnenca definoval, že osobitná pomoc
má prioritne smerovať k zamestnanosti a riešeniu sociálnych, bytových, vý-
chovných, zdravotných a hygienických problémov (Šebesta, M., 2003). Na
post splnomocnenca vlády SR bol vymenovaný Branislav Baláž, ktorý v de-
cembri 1996 predložil „Návrh úloh a opatrení na riešenie problémov obča-
nov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc“. Vtedy sa dostáva do popredia aj starší
návrh ministerstva výstavby, ktorý mal za cieľ opravu existujúceho, značne
znehodnoteného bytového fondu v rómskych štvrtiach s pracovným zainte-
resovaním samotných Rómov. Realizácia tohto návrhu nebola príliš úspešná,
a to aj kvôli neochote Rómov. V novembri 1997 boli prijaté „Koncepčné zá-
mery vlády SR na riešenie problémov Rómov v súčasných spoločensko-eko-
nomických podmienkach“, ktorých prioritné oblasti boli bývanie, vzdelanie
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a sociálna oblasť (Kotvanová, A. – Szép, A., 2003). Počet Rómov žijúcich
v mestách v tomto období skôr stagnoval, ale naopak počet Rómov v osa-
dách rýchlo stúpal, pretože niektorí Rómovia odišli z miest, pričom sa často
vracali do svojich pôvodných osád.

Negatívne tendencie v sociálno-ekonomickej oblasti a vypočítavosť časti
Rómov vyústili v druhej polovici 90. rokov do migračnej vlny Rómov zo Slo-
venska. Táto migrácia bola problematická hlavne kvôli tomu, že nešlo o pra-
covnú migráciu, ale o migráciu v snahe získať v ekonomicky vyspelých
štátoch azyl, čím rómska problematika na Slovensku nadobudla až medziná-
rodné rozmery. Cieľovými krajinami pre slovenských Rómov sa stali hlavne
Veľká Británia, Holandsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko a nakoniec aj Česká
republika. Dôvody, ktoré Rómovia pri požadovaní azylu uvádzali, boli rôzne,
napríklad v Českej republike väčšina žiadateľov o azyl zo Slovenska udáva
ako dôvod podania žiadosti neuspokojivú finančnú a bytovú situáciu (Uherek,
Z., 2007). Na druhej strane sa táto azylová migrácia zdôvodňuje aj tým, že
žiadateľ o azyl v týchto krajinách (okrem ČR) dostával počas pobytu v azy-
lovom centre pomerne vysoké finančné príspevky, ktoré pri početnej rómskej
rodine tvorili nezanedbateľnú sumu peňazí. Vo Veľkej Británii to vtedy bola
suma približne 200 libier na rodinu za týždeň. Krajiny západnej a severnej
Európy, kde migrovali slovenskí Rómovia, neuznali dôvody žiadostí o ude-
lenie azylu za oprávnené, preto boli až na minimálne výnimky, všetky žiadosti
zamietnuté. V dôsledku týchto udalostí muselo Slovensko niekoľkokrát čeliť
zavedeniu vízového režimu pre slovenských občanov, čo výraznou mierou
ovplyvnilo postoj majoritného obyvateľstva vo vzťahu k rómskej problema-
tike, nakoľko rómska azylová migrácia bola chápaná ako ohrozenie vtedajších
integračných ambícií Slovenska. Medzinárodná organizácia pre migráciu
(IOM) v roku 2000 vypracovala štúdiu, ktorá konštatovala, že väčšinu mi-
grantov tvorili práve Rómovia z miest (Šrámková, K., 2006).

Po nástupe novej vlády v roku 1998 bol zrušený post „Splnomocnenca
vlády pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc“ a bol nahradený novo-
vytvoreným postom „Splnomocnenca vlády pre riešenie problémov rómskej
národnostnej menšiny“. Na tento post bol 10. 2. 1999 menovaný Vincent
Danihel, ktorý aj s celým úradom splnomocnenca bol organizačne začlenený
do štruktúry Úradu vlády SR. Uznesením číslo 821/1999 prijala vláda SR
materiál pod názvom „Stratégia vlády SR na riešenie problémov rómskej
národnostnej menšiny a súbor opatrení na jej realizáciu“. Stratégia predsta-
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vovala pokus o komplexný prístup k problémom Rómov. Stratégia rozdelila
problémy do ôsmich oblastí, a to: ľudské práva, výchova a vzdelávanie, jazyk
a kultúra, nezamestnanosť, bývanie, sociálna oblasť, zdravotný stav, regio-
nálny rozvoj (Šebesta, M., 2003b). Jednou z hlavných priorít vlády bolo aj
čo možno najrýchlejšie priblíženie bývania Rómov slovenskému priemeru,
čo sa malo do značnej miery realizovať práve v tzv. mestských getách. V niek -
torých týchto rómskych štvrtiach sa aj za pomoci európskeho fondu Phare
postavili komunitné centrá, ktoré tu zlučujú aktivity sociálnych, kultúrnych
a často i zdravotných centier (Matlovič, R., 2005). Na jar roku 2001 bol
z funkcie splnomocnenca vlády odvolaný Vincent Danihel a do tejto funkcie
bola vymenovaná Klára Orgovánová, ktorá zabezpečila reštrukturalizáciu
úradu splnomocnenca a dobudovanie detašovaného pracoviska v Prešove. 

Pri komunálnych voľbách konaných v roku 2002 sa dvaja rómski kandi-
dáti uchádzali o post primátora (obaja neúspešne) a za poslancov do mest-
ských zastupiteľstiev kandidovalo 141 Rómov, pričom zvolených ich bolo
jedenásť. Na parlamentných voľbách 2002 sa zúčastnili dve rómske strany:
Rómska občianska iniciatíva získala 0,29 % hlasov a Politické hnutie Rómov
na Slovensku 0,21 % hlasov (Dostál, O., 2002). Staronová vláda SR v roku
2002 prijala nový materiál pod názvom „Priority vlády SR vo vzťahu k róm-
skym komunitám na rok 2002“, a taktiež „Komplexný rozvojový program
rómskych osád“, ktorý bol opäť venovaný len niektorým konkrétnym osa-
dám, ale na rómske komunity v mestách sa zabudlo (Šrámková, K., 2006).

V roku 2003 a 2004 na Slovensku prebehla výrazná reforma sociálneho
systému, keď sa vláda podujala aj na komplexnú úpravu systému pomoci ob-
čanom v hmotnej núdzi. V sociálnej oblasti sa dôraz začal klásť na prepojenie
podpory v nezamestnanosti a sociálnych dávok tak, aby sa posilnila motivácia
Rómov zamestnať sa. Dovtedy v systéme sociálneho zabezpečenia prevládal
demotivačný efekt, keďže rozdiel medzi minimálnou mzdou a poskytovanými
sociálnymi dávkami bol takmer nulový a poberatelia týchto dávok strácali
základné pracovné návyky. Táto sociálna reforma sa výrazne dotkla dlhodobo
nezamestnaných Rómov a vyvolala sociálne nepokoje, ktoré postihli hlavne
východoslovenské mestá, kde je vyššia koncentrácia Rómov. Rabovanie ob-
chodov a obdobné javy sa najviac prejavili v Levoči a v Čiernej nad Tisou,
ale centrom nepokojov sa stala štvortisícová rómska osada v Trebišove, kde
po stretoch medzi políciou a Rómami bola povolaná aj armáda. V ďalšom
období sa situácia Rómov mierne zlepšila hlavne naštartovaním politiky ve-
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rejnoprospešných prác, pomocou ktorých sa napríklad aspoň na čas podarilo
zbaviť niektoré rómske sídliská hromád odpadkov (Šrámková, K., 2006).

Začiatkom roku 2000 sa rozbehla bytová výstavba pre Rómov a do roku
2004 bolo postavených 1 700 bytov určených pre sociálne slabšie skupiny.
Jednalo sa o byty nižšieho štandardu, ktoré boli postavené predovšetkým
v tých obciach, kde sa nachádzala rómska osada, čiže Rómovia ostali bývať
v mieste ich doterajšieho bydliska a neboli „nasilu“ premiestňovaní do miest
ako to bolo pred rokom 1989. Riešenie bývania a technickej infraštruktúry
v areáloch obývaných Rómami dostalo na starosť Ministerstvo výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR, ktoré financovalo výstavbu pre Rómov napríklad
v Spišskej Novej Vsi a Fiľakove (Gajdošová, M. – Mušinka, A., 2006).

V roku 2007 bola na návrh podpredsedu vlády odvolaná splnomocnenkyňa
Klára Orgovánová, ktorú nahradila Anina Botošová, dovtedy pôsobiaca na Mi-
nisterstve práce, sociálnych vecí a rodiny (Hojsík, M. – Lajčáková, J., 2007).
Vláda v roku 2007 v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti prijala „Program
podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007 a 2008“.
V rámci tohto programu boli na desiatich regionálnych úradoch verejného zdra-
votníctva zaškolení terénni komunitní pracovníci pôsobiaci v oblasti zdravotnej
výchovy v segregovaných komunitách. Títo komunitní pracovníci pôsobili na-
príklad v mestách Košice, Prešov, Poprad, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská
Nová Ves, Bardejov, Banská Bystrica, Stará Ľubovňa a Michalovce. Projekt bol
zameraný hlavne na zvýšenie zaočkovanosti a zvýšenie informovanosti o pre-
vencii chorôb (Toušek, L., 2009). Od septembra 2009 pôsobil ako splnomocne-
nec vlády pre rómske komunity Ľudovít Galbavý, od júna 2010 Miroslav Pollák
a od októbra 2012 Peter Pollák. Začiatkom roka 2014 bol zverejnený „Atlas
rómskych komunít na Slovensku 2013“ (Mušinka, A. a kol., 2014), ktorý zoz-
bieral podrobné informácie o Rómoch na Slovensku, pričom k jednotlivým róm-
skym osídleniam poskytol aj rozsiahle informácie o materiálno-technickom
zázemí, dostupnosti služieb, či iné rozsiahle údaje o životných podmienkach
rómskych komunít. „Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013“ priniesol aj
informácie o politickej participácii Rómov na verejnom politickom živote. V sle-
dovaných obciach „Atlas rómskych komunít“ odhadol v obecných a mestských
zastupiteľstvách 426 rómskych poslancov a 29 starostov – Rómov (Mušinka,
A. a kol., 2014). V posledných rokoch najmä migrácia východoeurópskych
Rómov do krajín západnej Európy povýšila tému Rómov na celoeurópsku tému,
ktorá si v dohľadnej dobe bude vyžadovať adekvátne riešenia.
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3 

PRÍSTUPY K RIEŠENIU RÓMSKEJ PROBLEMATIKY 
A ICH DOPAD NA SLOVENSKÉ MESTÁ

3.1 Stratégia asimilácie Rómov

Jedným zo spôsobov ako sa vyrovnať s rómskou problematikou bola
snaha asimilovať rómske obyvateľstvo. Prvé pokusy sledujúce splynutie
Rómov s ostatným obyvateľstvom boli zaznamenané za vlády osvietenských
panovníkov v druhej polovici 18. storočia. Cisárovná Mária Terézia zaviedla
v zmysle dobových politických reforiem asimilačné nariadenia, ktoré mali
napomôcť k premene Rómov na roľníkov a k ich zapojeniu do hospodár-
skeho života krajiny. V roku 1758 uzákonila, že všetci Rómovia sa majú usa-
diť a platiť dane a ďalším dekrétom z roku 1761 zakázala na označenie takto
usadených Rómov používať označenie Cigán (Zigeuner), ktoré malo byť na-
hradené pojmom Neubauer (novoroľník) alebo Új Magyár – Novomaďar
(Fraser, A., 1998).

V roku 1782 cisár Jozef II. Habsburský vydal nariadenie „Pre spásu ci-
gánskej duše“, kde sa pod hrozbou trestu Rómom zakazovalo obchodovanie
s koňmi, bývanie v stanoch, kočovanie po krajine a používanie vlastného ja-
zyka. Podľa nariadenia museli pravidelne navštevovať bohoslužby, dávať
svoje deti na výchovu do sedliackych rodín a na dosiahnutie rýchlejšej asi-
milácie dokonca nemohli medzi sebou uzatvárať manželstvá (Korim, V.,
2006). Vlastníci pôdy mali naopak umožniť rómskym rodinám usadiť sa na
ich panstve a práve v tomto období sa v Uhorsku usídlilo veľké množstvo
Rómov, ktorí napriek rôznym nariadeniam nesplynuli s ostatným obyvateľ-
stvom, ale vytvárali skôr uzavreté spoločenstvá žijúce na okraji miest a dedín
(Hanesová, D., 2006).

Na súčasný charakter rómskej komunity žijúcej v našich mestách však
mala hlavný vplyv politika sociálnej, kultúrnej a etnickej asimilácie, ktorá
sa u nás začala presadzovať po komunistickom prevrate v roku 1948. Zlep-
šenie situácie Rómov sa malo zabezpečiť ich asimiláciou. Zdôrazňovalo sa,
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že podporovaním rómskeho jazyka, kultúry, tradícií, remesiel a zvykov by
sa len prehlboval rozdiel medzi Rómami a majoritou. Rómom sa začala upie-
rať etnická identita a boli „chápaní len ako sociálne a kultúrne zaostalá
vrstva slovenského obyvateľstva, ktorá sa musí prispôsobiť životu ostatného
pracujúceho ľudu“ (Jurová, A., 2004 s. 258). K tvrdeniu, že Rómovia nie
sú samostatný národ, sa prikláňala aj v tom období píšuca romistka Emília
Horváthová, ktorá uvádza, že: „Cigánov v ich ďalšom vývoji čaká asimilácia
a nie vývoj v národnosť alebo národ. Ak berieme do úvahy všetky momenty
prichádzajúce pri riešení cigánskej otázky do úvahy, nutne musíme dospieť
k záveru, že jej riešenie je možné iba všemožnou podporou asimilácie Cigá-
nov s domácim obyvateľstvom“ (Kumanová, Z., 1998, s. 45).

Razantnejšiu formu asimilácie naštartoval zákon „O trvalom usídlení ko-
čujúcich a polokočujúcich osôb“ prijatý 17. novembra 1958. Treba dodať,
že zákony, ktoré mali podporiť usadenie a následnú asimiláciu Rómov, boli
prijaté aj v iných vtedajších socialistických štátoch, napríklad v Poľsku
(1952), Bulharsku (1958) a Rumunsku (1962) (Fonsecová, I., 1995). Pre toto
obdobie je charakteristický materialistický filantropizmus, pretože sa pred-
pokladalo, že stačí umiestniť Rómov do nových bytov, dať im dobré mate -
riálne podmienky a celý ich život sa ihneď zmení. Tu sa prejavil hlavný
nedostatok asimilačnej politiky, a to fakt, že komunistický režim pristupoval
k riešeniu integrácie Rómov ako k výlučne sociálnemu problému, pričom
nerešpektoval ich kultúrnu a etnickú osobitosť. Práve zamlčovanie etnickej
príslušnosti a potláčanie ich kultúry znamenalo zánik zvykového práva a pre-
hĺbilo rozklad dovtedy existujúcich morálnych a spoločenských noriem po
stáročia fungujúcich v rómskych komunitách (Fulková, E., 1995). Asimi-
lačná politika tak úplne zmenila tradičný model života v rómskej societe,
zapríčinila nízku etnickú sebaidentifikáciu Rómov a odštartovala proces
rómskej dekulturalizácie. Silná sociálno-charitatívna línia vo vzťahu
k Rómom a nákladná pomoc štátu vyvolávala v majorite nevôľu. Dokonca
aj vo vtedajšej vláde sa ozývali hlasy, že u Rómov sa výrazne posilnila ten-
dencia zneužívania štátnej pomoci. Mnohí autori, napríklad Vašečka (2006)
uvádzajú, že prostredníctvom vtedajších sociálnych opatrení a rôznych ma-
teriálnych zvýhodnení sa síce znížil rozsah chudoby medzi Rómami, no na
druhej strane vonkajšia pomoc podporila ich neaktivitu a pasívnosť.

Počet Rómov v slovenských mestách sa v období politiky riadenej asimi-
lácie podstatne zvýšil. Komunistický režim totiž predpokladal, že práve ur-
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banizáciou vidieckeho rómskeho obyvateľstva sa podarí rýchlejšie zlikvido-
vať ich chudobu a civilizačnú zaostalosť. Výsledky tejto stratégie však
nevied li k trvalej zmene spôsobu ich života, ale iba k jeho dočasnému ma-
teriálnemu zlepšeniu, ktoré navyše nie vždy bolo Rómami chápané ako skva-
litnenie života.

Napriek všetkým nedostatkom tejto administratívne realizovanej asimi-
lačnej politiky sa podarilo v niektorých našich mestách vytvoriť akúsi strednú
vrstvu Rómov, ktorá sa integrovala a osvojila si hodnoty modernej civilizácie
(Vašečka, I., 2006). Parciálne úspechy v integrácii a následnom sociálnom
vzostupe Rómov boli však zaznamenané zväčša iba v tých mestách, kde
rómska komunita bola veľmi málo početná. Napriek množstvu nariadení
a vynaložených prostriedkov sa štátnym orgánom nedarilo asimilovať
Rómov tak, ako si to želali. Politické špičky sa preto rozhodli asimilačnú
politiku ešte viac pritvrdiť novopripravovanou „Koncepciou rozptylu a od-
sunu Rómov“.

3.2 Koncepcia rozptylu rómskeho obyvateľstva

Pretrvávanie problémov v integrovaní rómskej menšiny viedli už od za-
čiatku 60. rokov k úvahám nad novou vládnou koncepciou. Politickí pred-
stavitelia usúdili, že zmena postavenia a spôsobu života Rómov nie je možná,
ak sa nachádzajú v osídlení, kde žije viacero Rómov. Za príčinu neúspechu
všetkých predošlých opatrení považovali vysokú koncentráciu Rómov pre-
važne na východnom Slovensku, preto nasledujúce hlavné metódy asimilácie
videli v rozptyle rómskeho obyvateľstva (Šebesta, M., 2003).

Keďže v rámci dovtedy prijatých legislatívnych úprav týkajúcich sa róm-
skej otázky nebolo možné riešiť tento problém, musela vláda ČSSR prijať
uznesenie číslo 502/1965 Z.z. z 13. októbra 1965 „o odsune a následnom
rozptyle Rómov z území, kde malo toto obyvateľstvo vysokú koncentráciu“.
Vláda tým chcela zlepšiť neuspokojivé výsledky v riešení rómskej proble-
matiky a pomôcť východnému Slovensku, kde kvôli vysokému podielu
Rómov bolo problematické dosiahnuť ich integráciu do spoločnosti. Na zá-
klade tohto zákona sa stanovil aj „Vládny výbor pre riešenie otázok občanov
cigánskeho pôvodu“, ktorý mal byť hlavný garant pre komplexné riešenie
problematiky Rómov (Jurová, A., 2002).
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Podľa vládnej koncepcie malo organizovanou migráciou prísť k dislokácii
rómskeho obyvateľstva formou rozptylu na vopred určené miesta na území
celej republiky. Jednalo sa tu o presun Rómov hlavne z východoslovenských
osád v rámci ČSSR v smere na západ, s cieľom rozptýliť ich v čo možno
najmenšom počte na čo možno najväčšie územie, aby mohli rýchlejšie pre-
brať kultúrny model majoritnej spoločnosti (Fraser, A., 1998). Práve táto
koncepcia výrazne ovplyvnila slovenské mestá, keďže Rómovia z osád boli
sťahovaní výhradne do miest, kde si v pridelenom panelovom byte mali pos -
tupne osvojiť život nerómskych rodín (Fulková, E., 1995). V decembri 1965
schválil vládny výbor „Zásady pre organizovanie rozptylu a odsunu“, podľa
ktorých pri presune do českých krajín boli určené tzv. „družobné kraje“,
ktoré boli povinné prijať Rómov zo Slovenska. Západoslovenskí Rómovia
mali určený Stredočeský a Juhočeský kraj, stredoslovenských Rómov mal
prijať Juhomoravský kraj a východoslovenskí Rómovia mali byť sťahovaní
do Severomoravského a Východočeského kraja. Pre značný počet vlastných
Rómov sa na presune nemali zúčastniť Severočeský a Západočeský kraj. „Po
rozptyle v žiadnej obci v ČSSR nemal podiel Rómov prekročiť hranicu päť
percent“ (Fraser, A., 1998, s. 280).

Dokument Charty 77 „O postavení cigánov-Rómov v ČSR“ charakteri-
zuje politiku rozptylu a odsunu nasledovne: „Československý občan cikán-
ského původu bydlící v určitém okrese byl povinen – a to výhradně vzhledem
ke svému rasovému původu – přestěhovat se dle harmonogramu do urče-
ného okresu či kraje a nikam jinam. Pokud byl pro jeho okres stanoven tzv.
družobný okres, musel se přestěhovat právě do něho, i když se chtěl přestě-
hovat jinam, kde třeba měl příbuzné, vyhlídky získat práci nebo podobně“.
Presun bol prísne organizovaný a každý neplánovaný a úradmi nepovolený
pohyb rómskej rodiny či jednotlivca sa považoval za nežiaducu migráciu.
Rómovia z tej istej osady a komunity mali byť rozptýlení do rôznych miest,
aby sa znížili vzájomné väzby medzi nimi a došlo k ich rýchlejšiemu za-
členeniu do tzv. „jednotného socialistického národa“. Veľakrát bola do rôz-
nych miest rozdelená aj celá rómska rodina, čím mal byť zabezpečený
rozpad tradičnej rómskej hierarchie a systému života v rómskych veľkoro-
dinách (Fraser, A., 1998). V rámci rozptylu sa smeli odsúvať len kvalifiko-
vaní a gramotní Rómovia, ktorí vlastne tvorili vyššiu sociálnu kategóriu
v rómskej komunite a ich prispôsobenie sa väčšinovej populácii a mest-
skému prostrediu malo byť jednoduchšie. Národné výbory na východnom
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Slovensku však v snahe presunúť čo najviac tam žijúcich Rómov na tieto
kritéria príliš nedbali.

Celkovo plán rozptylu počítal do roku 1971 na Slovensku s likvidáciou
611 osád, čo by znamenalo zabezpečiť presun a bývanie pre 52 tisíc Rómov.
Do českých krajín malo byť presunutých 2 177 rodín, tj. zhruba 14 tisíc slo-
venských Rómov. Zároveň malo dôjsť v rámci slovenských krajov a okresov
k rozptylu 9 900 rodín, čo bolo vtedy približne 63 tisíc osôb. V nasledujúcich
troch rokoch sa teda malo dať do pohybu viac ako 70 tisíc Rómov. Tieto
plány sa však v plnom rozsahu nikdy neuskutočnili (Korim, V., 2006).

Na začiatku programu odsunu „v roku 1966 sa do českých krajín presťa-
hovalo celkom 263 rómskych rodín, na Slovensku bolo v tomto roku zlik -
vidovaných 59 osád a 1 715 chatrčí, pričom v rámci Slovenska bolo
rozptýlených 1 490 rodín“ (Šebesta, M., 2003., s. 21). Presun Rómov zo Slo-
venska komplikovali snahy niektorých českých okresov vracať rómske ro-
diny späť, čo sa prejavilo v roku 1967, kedy sa zo Slovenska presťahovalo
do Čiech 3 178 osôb, ale už po krátkej dobe sa z nich 1 043 vrátilo späť na
Slovensko (Jurová, A., 1992). „V tomto roku bolo na Slovensku zlikvidova-
ných 1 615 chatrčí, 1 415 nehygienických bytov a rómskym rodinám bolo
pridelených 1 002 nových bytov“ (Jurová, A., 2002, s. 30).

V mestách, kde boli Rómovia presťahovaní, im štátna bytová výstavba
prednostne poskytla byty a zároveň získali výhodné pôžičky alebo rôzne
nadštandardné štátne príspevky. Ostatné obyvateľstvo čakalo na pridelenie
bytu v poradovníkoch často aj celé roky, a preto uprednostňovanie rómskych
obyvateľov posilňovalo negatívne stereotypy voči Rómom (Jurová, A.,
2002). Po presídlení Rómov mali národné výbory za úlohu rôznymi progra-
mami prevychovať a skultúrniť novoprichádzajúcich Rómov. Zámerom bolo,
aby u Rómov došlo k prispôsobeniu sa hodnotám a normám väčšinovej spo-
ločnosti, pričom „národné výbory mali na Rómov pôsobiť výchovnými pro-
striedkami, aby sa stali riadnymi pracujúcimi občanmi“ (Fraser, A., 1998,
s.277). Plánovaná prevýchova Rómov a následné splynutie s majoritou sa
ale dosiahlo málokde, keďže národné výbory mnoho ráz neprijali opatrenia
na ich skultúrnenie a aj medzi majoritou prevažovalo odmietanie a averzia
voči novoprichádzajúcim Rómom. 

Prioritou koncepcie rozptylu a odsunu bola likvidácia rómskych chatrčí
a osád, spojená so sťahovaním rómskeho obyvateľstva do miest, kde sa im
naskytla možnosť práce v priemysle a stavebníctve. Takýmto spôsobom sa
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mali civilizačne a kultúrne zanedbaní obyvatelia rómskych osád premeniť
na typické európske mestské obyvateľstvo a zároveň sa mal vyriešiť problém
s nedostatkom nekvalifikovaných robotníkov v niektorých oblastiach štátu.
Počas trvania koncepcie rozptylu a odsunu (1966 – 1971) „sa podarilo zlik -
vidovať 4 750 chatrčí, z ktorých väčšinou do miest bolo presťahovaných 23
700 Rómov a 6 000 Rómov bolo zaradených do trvalého zamestnania“ (Še-
besta, M., 2003., s. 23).

Od začiatku celý plán organizovaného rozptylu Rómov komplikoval ne-
dostatok finančných prostriedkov, byrokracia, ale aj neskrývaný odpor nie -
ktorých miestnych úradov prijať nových Rómov (Fraser, A., 1998). Vysokú
koncentráciu Rómov na východnom Slovensku, ktorá determinovala vývoj
celého tohto regiónu, sa až tak výrazne znížiť nepodarilo a aj riadené sťaho-
vanie Rómov z osád do miest iba skomplikovalo medzietnické vzťahy medzi
majoritou a Rómami (Fulková, E., 1995).

Napriek tomu, že socialistický režim vynaložil v 60. rokoch 20. storočia
v rámci svojej politiky voči Rómom dovtedy najväčšie materiálne prostried -
ky, požadované pozdvihnutie rómskeho etnika na úroveň ostatnej spoločnosti
sa nedosiahlo. Počas trvania programu rozptylu sa síce zlikvidovali tisíce
chatrčí, ale často na ich mieste po čase začali opäť vznikať chatrče. Uznese-
nie č. 384/1968 o zrušení „Vládneho výboru pre otázky cigánskeho obyva-
teľstva“ predznamenalo krach celej koncepcie. „Uznesenie vlády ČSR
odvolalo v roku 1970 politiku rozptylu a riadenej asimilácie, no na Slovensku
sa táto politika uplatňovala ešte ďalšie dva roky“ (Šebesta, M., 2003, s. 23). 

3.3 Segregácia a separácia Rómov

Miera priestorovej a sociálnej integrácie resp. segregácie výrazne ovplyv-
ňuje spôsob života Rómov. A naopak aj spôsob života Rómov má vplyv na
mieru integrácie alebo segregácie Rómov. 

Priestorovú segregáciu chudobných môžeme považovať za súčasť procesu
urbanizácie, pri ktorom je utváranie mestských štvrtí obývaných chudobnej-
šími rodinami prirodzený proces. V našich mestách je ale tento proces špe-
cifický tým, že „územia s koncentráciou chudobných ľudí sa začínajú meniť
na etnicky homogénne rómske getá“ (Vašečka, I., 2006, s. 163).

Určitá segregácia Rómov bola viditeľná už v minulosti, keď Rómovia
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u nás, podobne ako inde v Európe, tvorili etnické spoločenstvo, žijúce sociál -
ne a priestorovo na periférii majoritnej spoločnosti (Fulková, E., 1995).
Správy z tohto obdobia nám hovoria, že Rómovia sa mohli usadzovať len na
okraji miest, väčšinou pod hradbami alebo v určitej vzdialenosti od mesta,
kde žili v značnej sociálnej a etnickej izolácii. Tento trend dokumentuje aj
sčítanie obyvateľov z roku 1893, z ktorého vyplýva, že pre Rómov žijúcich
v tomto období na území Slovenska bol typický život v izolovaných častiach
miest. Toto sčítanie taktiež ukázalo, že na území Slovenska bol v porovnaní
s celouhorským priemerom štvornásobne vyšší počet obcí, v ktorých Rómo-
via žili oddelene (segregovane) od majoritného obyvateľstva (Džambazovič,
R., 2001). Aj iné písomné pramene potvrdzujú, že pre slovenské mestá a ich
okolie boli integrované rómske obydlia skôr raritou (Jurová, A., 2004).

Štátom podporovanú segregáciu Rómov v našich novodobých dejinách
inicioval zákon „O potulných Cigánoch“ z roku 1927, ktorý zakazoval vstup
a usádzanie kočovných Rómov v kúpeľných a rekreačne významných mes-
tách (Nečas, C. 1997). Na vyššiu koncentráciu Rómov v určitej časti mesta
mali v období prvej ČSR vplyv aj konkrétne nariadenia jednotlivých miest,
čo potvrdzuje publikácia z tohto obdobia, v ktorej sa píše, že „Cikánum ne-
bývá v obcích ČSR povoleno vybudovati si rodinný domek v řadě necikánské,
neboť pro cikány se vyhrazuje zvláštní cikánský plac pro cikánské domky“
(Štampach, F., 1933, s. 291). Keďže Rómovia nezískali povolenie na stavbu
obydlia v inej časti mesta, museli zahusťovať tzv. cigánsku štvrť, kde mali
povolené stavať.

V období Slovenského štátu prispieva k prehlbovaniu segregácie Rómov
najmä vyhláška ministra vnútra z 20. apríla 1941 „O úprave niektorých po-
merov Cigánov“. Táto vyhláška prikazovala „v obciach, kde majú Cigáni
svoje obydlia pri verejných, štátnych a vicinálnych cestách, majú sa odstrániť
a umiestniť oddelene od obce, na mieste odľahlom a obcou vyznačenom“
(Jurová, A., 2002, s. 20). Takouto úradnou segregáciou sa malo dosiahnuť,
aby rómske obydlia boli presídlené do lokality, kde by nebudili zlý dojem
pri vstupe do miest a rekreačných oblastí (Cangár, J. a kol.). Počet takto pre-
sťahovaných rómskych osád doteraz nie je presne známy, ale riadená segre-
gácia Rómov alebo ich presun mimo mesto bol zaznamenaný v Bardejove,
Svidníku, Lipanoch, Sabinove, Medzilaborciach, Trebišove, Sečovciach, Mi-
chalovciach, Humennom a Snine. V roku 1942 navrhol šarišsko-zemplínsky
župan riešiť tzv. cigánsku otázku sústredením všetkých rómskych rodín do

45



koncentrovaných kolónií mimo majoritné obyvateľstvo. Priame segregačné
opatrenia uplatňované voči Rómom v tomto období sa prejavujú v niekto-
rých slovenských mestách až dodnes, pretože niektoré vtedy vysťahované
osady alebo ich časť existujú až do súčasnosti (Jurová, A., 2002b).

Po uchopení moci komunistami vo februári 1948 bolo v rámci riešenia
rómskej otázky predložených viacero návrhov. Jeden z vtedajších zamiet-
nutých návrhov hovoril o tom, že by Rómovia mali byť segregovaní, a to
tak, že v rámci štátu by vznikol územný celok, napríklad kraj, kde by žili
výlučne Rómovia. Je predpoklad, že takýto rómsky okres (kraj) by vznikol
niekde vo vyľudnenom českom pohraničí. Štát takto zamýšľané segregovanie
Rómov zamietol, avšak svojou bytovou politikou často segregáciu nepriamo
podporil. Napriek upozorneniam, že nemá dochádzať k tzv. nežiadúcej kon-
centrácii cigánskeho obyvateľstva, národné výbory stavali nové byty pre
Rómov zväčša v okrajových častiach miest, prípadne vo zvláštnych, novo-
vytvorených uliciach, čím položili základ niektorým dnešným koncentrova-
ným rómskym zoskupeniam (Kotvanová, A. – Szép A., 2002). V rámci
technokratického prístupu k rómskej problematike boli hlavne v sedemde-
siatych a osemdesiatych rokoch Rómovia bezhlavo sťahovaní do nových pa-
nelákových štvrtí, čím v slovenských mestách vzniklo niekoľko čisto
rómskych sídlisk (Šebesta, M., 2003). V tomto období vznikol aj známy
Luník IX, či rómske sídlisko na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote. Pri
sťahovaní Rómov do týchto nových sídlisk sa nebrali do úvahy interetnické
rozdiely medzi rómskymi rodinami a jednotlivými rómskymi klanmi, keď
boli napríklad do toho istého domu nasťahovaní Rómovia z osád, ale aj Ró-
movia olašskí.

„Od polovice 80. rokov už môžeme pozorovať neskrývanú tendenciu územ-
nej samosprávy sústreďovať Rómov do územne a sociálne izolovaných zos-
kupení v rámci mesta“ (Vašečka, I., 2006, s. 45). Je síce pravdou, že úrady
väčšinou nechceli vytvoriť čisto rómske sídlisko, čo dokumentuje aj Luník
IX, kde bolo rómskym rodinám pridelených 204 bytov, čo bola necelá tretina
bytového fondu na tomto sídlisku. Ďalšie byty na Luníku IX zaplnili neróm-
ske rodiny, väčšinou rodiny vojakov a policajtov, ktorí pracovali v Košiciach.
Avšak neprispôsobilosť Rómov a čiastočná devastácia bytového fondu viedli
k zhoršovaniu interetnických vzťahov a narastaniu dištancie medzi tu žijú-
cimi Rómami a majoritou (Šebesta, M. 2003. s. 17). Problematickosť spolu-
žitia viedla Nerómov k snahe odsťahovať sa z tohto sídliska a dochádzalo
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k stále vyššej koncentrácii Rómov v tejto lokalite (Kotvanová, A. – Szép A.,
2003). Tendencia majoritného obyvateľstva dostať sa z lokality mesta, kde
majú Rómovia vysoký podiel, sa ešte zvýraznila po páde komunizmu.
Vtedaj ší starosta Luníka IX uvádza, že ešte v roku 1992 tvorili Nerómovia
32,5 % obyvateľov tohto sídliska (Weber, A., 1992). Avšak aj oni sa do po-
lovice 90. rokov odsťahovali a v súčasnosti podľa staršieho Atlasu rómskych
komunít (Radičová, I. a kol., 2004) tvoria Rómovia 98 % obyvateľov Luníka
IX. Treba však dodať, že z Luníka IX sa stalo čisto rómske mestské geto aj
kvôli rozhodnutiu vtedajšieho primátora Košíc a starostov mestských častí.
Tí sa v roku 1992 dohodli, že pre posledných deväťsto Nerómov, vtedy ži-
júcich na Luníku IX, nájdu byty mimo tohto sídliska a na ich miesto nasťa-
hujú rómskych neplatičov z ostatných častí Košíc (Weber, A. 1992). Jeden
z najznámejších návrhov inštitucionálnej segregácie Rómov predložilo za-
čiatkom 90. rokov mesto Lučenec a Humenné, ktoré v extraviláne svojho
mesta navrhovali vybudovať rómske satelitné mestečko s vlastnou samosprá-
vou. Tieto projekty sa ale v predloženej forme nikdy nezrealizovali (Kačáni,
D. 1995).

Rutinný mechanizmus sťahovania rómskych sociálne odkázaných rodín
do bytov určených pre neplatičov niekedy zapríčinil ešte výraznejší pokles
úrovne bývania a správania presťahovaných Rómov, a tým spôsobil aj kom-
plexnú degradáciu územia v okolí, kde takéto obydlia stoja. Segregovaniu
Rómov napomáha aj fakt, že sú vytláčaní z priestorov v meste, ktoré sa v no-
vých ekonomických a sociálnych podmienkach stali pre majoritu z nejakého
dôvodu atraktívne (Vašečka, I., 2006, s. 17).

Od roku 1989 až po súčasnosť prebieha segregácia a getoizácia Rómov
rýchlym tempom, ale treba dodať, že vo väčšine prípadov ide výhradne o se-
gregáciu neriadenú a spontánnu. Nízka úroveň vzdelania u veľkej časti
Rómov a nedostatočná kvalifikácia viedli po roku 1989 k rastu obrovskej
nezamestnanosti a úžery medzi Rómami. Časť Rómov v dôsledku úžery, ale
aj pri možnosti rýchlo získať financie, predala svoj byt v lepšej časti mesta
a odsťahovala sa buď na vidiek, veľa ráz do osád, alebo k svojim príbuzným
do časti mesta s vyššou koncentráciou Rómov, odkiaľ naopak odchádzalo
majoritné obyvateľstvo, čím vznikli čisto rómske bytovky, ulice alebo do-
konca celé mestské štvrte. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že róm-
ske komunity v našich mestách najviac ovplyvnila práve takáto novodobá
neriadená „samosegregácia Rómov“.
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Existujú aj hypotézy, ktoré tvrdia, že Rómovia sú zvyknutí žiť v spoločnej
komunite, preto v súčasnosti v rámci mesta dochádza ku koncentrovaniu
Rómov do jednej lokality. Horváthová sa vo svojej knihe vyjadrila, že: „Pre
rómske rodiny je charakteristické, že sa snažia sústreďovať do čím väčších
celkov buď bývaním v susedných obydliach, alebo dokonca v jednom byte“
(Horváthová, E., 1974, s.14). Preľudňovanie rómskych štvrtí zapríčiňuje aj
vysoká natalita u Rómov. Práve sťahovanie viacerých rómskych príbuzných
do jedného bytu a výrazné pronatalitné správanie je jedným z dôvodov zvy-
šujúcej sa koncentrácie rómskych obyvateľov v určitých častiach mesta.
Úmerne tomu, ako sa zvyšuje počet Rómov v danej lokalite mesta, dochádza
často k znižovaniu statusu danej časti mesta a narastá riziko budúcej getoi-
zácie. V takýchto upadajúcich mestských štvrtiach sa akumulujú problémy
a majoritnému obyvateľstvu, ktoré tu dovtedy žilo, prestáva táto časť mesta
vyhovovať a hľadá možnosť odsťahovania sa z týchto lokalít. Po prekročení
určitej „kritickej hranice“ podielu neintegrovaných Rómov, nastáva zvýšené
tempo emigrácie Nerómov z takejto lokality, ktorých nahrádzajú veľakrát
opäť Rómovia a tento proces sa ešte viac zvýrazní.

V súčasnosti má utváranie koncentrovaných a sociálne segregovaných
rómskych zoskupení podľa I. Vašečku (2006) približne nasledovný scenár:
„Rómska rodina z rôznych dôvodov neplatí nájomné, často ani za vodu, plyn,
elektrinu, odvoz smetí a iné služby, čo zapríčiní zadĺženosť danej rodiny. Zá-
roveň v časti mesta, kde žijú takéto marginalizované rómske komunity po-
kračuje ďalšia degradácia a dezintegrácia, pričom toto územie na seba
začína viazať ďalších sociálne nestabilných ľudí. Nehnuteľnosti v okolí strá-
cajú hodnotu a sféra nestability a degradácie sa pomaly rozširuje“ (s. 178).
Výsledný stav je taký, že vzniká oblasť, ktorá získava znaky geta chudoby
s prevahou rómskeho etnika.

V rámci inštitucionálnej segregácie je nutné spomenúť, že súčasťou ve-
rejnej politiky niektorých slovenských miest sa stalo presťahovanie nepri-
spôsobivých rómskych rodín zo stredu mesta niekam na perifériu mesta, kde
sú situované byty pre neplatičov. Takto vznikli hlavne na okraji mnohých
slovenských miest rómske enklávy a zoskupenia chudobných, v ktorých do-
chádza ku getoizácii Rómov. V slovenských mestách je celkovo badateľná
snaha, aby sa menej prispôsobiví Rómovia nevyskytovali v priestore, kto-
rému lokálne majoritné spoločenstvo prisudzuje vysokú hodnotu, napríklad
v centre mesta, v blízkosti centra alebo pri turisticky vyhľadávanej lokalite.
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Výsledkom sú historické centrá miest, ktoré ešte prednedávnom boli vo veľ-
kej miere obývané Rómami, ale v súčasnosti tam už Rómovia nebývajú, na-
koľko ich pre dlh na nájomnom vysťahovali, zväčša do separovaného
urbanistického celku (ulica, časť mesta). Takáto stratégia prístupu k Rómom
je vlastne úplným opakom integračnej stratégie a spočíva neraz aj v budovaní
hraníc a prekážok medzi Rómami a Nerómami. Slovenské mestá volia „po-
litiku múru“ zväčša vtedy, keď je problém spolužitia s Rómami natoľko
akútny, že jeho riešenie už neznesie odklad (Vašečka, I., 2006). Ukážkovým
príkladom je prešovská štvrť Stará tehelňa, ktorá vznikla prestavaním tu exis-
tujúcich budov na komplex bytov s nižším sociálnym štandardom (pozri fo-
tografie na konci podkapitoly). Do 176 bytov v tejto lokalite boli sťahovaní
neplatiči nájomného z celého Prešova a keďže v drvivej väčšine išlo
o Rómov, najmä zo zdevastovaných bytov na Majakovského a Sabinovskej
ulici, vzniklo tu „etnické geto“, v ktorom je oficiálne prihlásených 1 756
obyvateľov, ale neoficiálne ich tu žije až 2 tisíc (Mušinka, A. – Scheffel, D.
Z., 2005). V súčasnosti sa uvažuje o presťahovaní ďalších neplatičov na Starú
tehelňu, ale momentálne poslanci nechcú aby sa zhusťoval počet neprispô-
sobivých ľudí v tejto lokalite, preto sa zvažuje možnosť vybratia novej loka-
lity na výstavbu takýchto bytov. Spokojní nie sú ani Prešovčania, lebo
lokalita Stará tehelňa je takmer v centre mesta, nachádza sa len cca 500 met -
rov od sídla Krajského úradu, sídla Vyššieho územného celku a historickej
pešej zóny. Lokalita Stará tehelňa sa postupne stala miestom sociálnej ex-
klúzie s častými socio-patologickými javmi a nakoniec bola kvôli sťažnos-
tiam ľudí žijúcich v jej blízkosti čiastočne oddelená múrom (pozri fotografie
na konci kapitoly).

V poslednej dobe má spomínaná „politika múru“ širokú publicitu. V Mi-
chalovciach koncom roku 2009 postavili obyvatelia sídliska Východ z vlast -
ných peňazí múr, aby zabránili Rómom z veľkej osady Angi mlyn prechádzať
do mesta cez sídlisko Východ, kde sa hromadili sťažnosti na ich správanie
(krádeže, vandalizmus, prepadnutia a iné). V období postavenia múru pre-
biehala v rómskej osade výstavba nových bytoviek pre obyvateľov osady,
čo zvyšovalo obavy majoritného obyvateľstva z nárastu počtu Rómov. Sú-
časťou práce na tejto publikácii bol aj opakovaný terénny výskum, mimo
iného aj Michalovciach, kde spomínaný múr „oddeľuje“ rómsku osadu od
mesta (pozri fotografie na konci kapitoly). V tunajšej osade na Mlynskej
ulici, Michalovčanmi nazývanej Angi mlyn, žije viac ako tisíc Rómov a je
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považovaná za jednu z najzaostalejších osád v slovenských mestách. Róm-
ska osada Angi mlyn sa nachádza na východnom konci Michaloviec pri
ceste E58 vedúcej z Michaloviec do Sobraniec a ďalej na Ukrajinu, hneď
vedľa rieky Laborec. Nezamestnanosť v osade dosahuje takmer 100 %
a časté sú rôzne sociálno-patologické javy ako napríklad inhalovanie toluénu
priamo na verejnosti. Na sídlisku Východ, ktoré je zhruba 200 metrov vzdia-
lené od rómskej osady Angi Mlyn, vyrástli pomedzi panelákmi múry, ktoré
tu boli postavené preto, že Rómovia z osady Angi mlyn si cez toto sídlisko
skracovali cestu do centra mesta a niektorí tu robili neporiadok, hluk a vý-
tržnosti. Postavením múru medzi bytovkami miestni obyvatelia docielili, že
obyvatelia osady už nechodia do mesta priamo cez sídlisko Východ. Tu
musí me dodať, že nešlo ani tak o proklamované ohradenie rómskej osady
múrom, skôr sa dá povedať, že múrom sa ohradili obyvatelia sídliska Východ.
Pri terénnom výskume nám oslovení Michalovčania zo sídliska Východ po-
tvrdili, že stavbu múra privítali. Podľa ich slov bolo správanie niektorých
obyvateľov osady už neznesiteľné. Pri ďalších terénnych výskumoch v tejto
lokalite sme zistili, že k poslednému paneláku na sídlisku Východ bol ešte
pristavaný súvislý komplex garáží, ktoré tak vytvorili predĺženú časť múru.
Aj keď obyvatelia žijúci pri rómskej osade výstavbu múra schvaľujú, cítia
sa byť teraz podľa vlastných slov na sídlisku ako v „klietke“, keďže sa ne-
majú ako dostať k pásu stromov medzi sídliskom a Sobraneckou cestou,
kam chodievali napríklad venčiť psov. Preto chceli na zasadnutiach mest-
ského zastupiteľstva iniciovať výstavbu protihlukovej bariéry, hneď pri Sob -
raneckej ceste, čím by sa im podarilo docieliť hneď niekoľko vecí. Po prvé,
osadníci by nemohli prechádzať cez sídlisko, ale by ho kvôli protihlukovej
bariére obchádzali, chodci by neprebehovali cez frekventovanú cestu, znížil
by sa hluk od cesty, ktorá je asi 30 metrov od prvých bytoviek, no a napokon
by obyvatelia sídliska mali aj prístup k pásu stromov a zelene, ktorá je medzi
sídliskom a cestou. Michalovčania zo sídliska Východ, s ktorými sme sa
počas terénneho výskumu zhovárali, však predpokladali, že takýto variant
riešenia asi nebude možný, kvôli nevysporiadaným pozemkom pri ceste.
Obdobné prípady „politiky múru“ sa vyskytujú aj v okolitých štátoch, pri-
čom asi najviac medializovaná bola „neúspešná snaha magistrátu v českom
meste Ústí nad nad Labem oddeliť rómskych neplatičov, obývajúcich Ma-
tičnú ulicu, od ostatných obyvateľov štvormetrovou protihlukovou stenou“
(Hancock, I., 2005, s. 103).
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Okamžite po postavení múru v Michalovciach začali o podobný múr žia-
dať petíciou aj obyvatelia neďalekého Trebišova, žijúci v blízkosti štvorti-
sícovej rómskej osady, pričom tu bývajúci Trebišovčania boli ochotní
výstavbu múru zaplatiť z vlastných peňazí (RPA). Ako dôvod uvádzali ne-
poriadok a množstvo smetí, ktoré v okolí ich domov dennodenne spôsobujú
osadníci. 

Múr v priestore medzi dvoma bytovkami postavili aj obyvatelia sídliska
Západ v Košiciach, ležiaceho zhruba pol kilometra od Luníka IX, ktorého
obyvatelia si tadiaľto niekedy skracovali cestu do centra mesta. V ohradenom
priestore medzi bytovkami si obyvatelia sídliska Západ vytvorili menšie,
čias točne uzavreté parkovisko. Tento múr bol mimovládnymi organizáciami
označený ako segregačný (pozri fotodokumentáciu na konci podkapitoly).
Rovnaké označenie získal aj múr vo Veľkej Ide, ktorého deklarovaným cie-
ľom pri výstavbe bolo zabrániť opakujúcim sa zraneniam rómskych detí
vybie hajúcich na priľahlú cestu (pozri fotodokumentáciu na konci podkapi-
toly).
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Prešov – lokalita Stará tehelňa. Do tejto bytovky presťahovalo mesto Prešov neplatičov ná-
jomného, zväčša Rómov.
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Prešov – Stará tehelňa. Miestni obyvatelia pri výkone aktivačných prác. Väčšina obyvateľov
Starej tehelne je nezamestnaných.

Prešov – lokalita Stará tehelňa a jej obyvatelia. Podľa odhadu tu môže žiť až dve tisíc oby-
vateľov. 
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Prešov – vnútroblok bytovky v lokalite Stará tehelňa

Prešov – vnútroblok bytovky v lokalite Stará tehelňa
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Prešov – lokalita Stará tehelňa. Deti zo Starej tehelne a za nimi múr oddeľujúci toto sídlisko
od komerčnej zóny.

Prešov – múr v lokalite Stará tehelňa
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Michalovce – múr medzi panelákmi na sídlisku Východ v Michalovciach. Múr má zamedziť
Rómom z blízkej osady prechádzať cez toto sídlisko.

Michalovce – zadná časť osady Angi Mlyn

Michalovce – zadná časť osady Angi Mlyn
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Sečovce – škola v rómskej osade „Habeš“ v Sečovciach. Táto škola bola kvôli opakovaným
krádežiam ohradená trojmetrovým múrom. Toto ohradenie školy označili niektoré mimo-
vládne organizácie za akt segregácie Rómov.

Sečovce – jednopriestorové chatrče na začiatku osady. V celej osade sa podľa nášho odhadu
nachádza okolo sto takýchto provizórnych obydlí.
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Sečovce – Rómska osada nazývaná „Habeš“ v Sečovciach, panoramatický pohľad.

Sečovce – Bytovky v rómskej osade „Habeš“. 
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Veľká Ida – múr pri rómskej osade v obci Veľká Ida. Deklarovaným cieľom múru bolo zvýšiť
bezpečnosť detí v osade, ktoré často vybiehali na priľahlú cestu. Mimovládne organizácie
tento múr označili ako segregačný.

Veľká Ida – rómska vlajka namaľovaná na múre pri osade Veľká Ida
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Košice – pohľad na sídlisko Luník IX zo sídliska Západ. Na fotografii vidieť, že Luník IX je
tvorený najmä šesťposchodovými bytovkami. V strede sídliska je škola a pastoračné cen-
trum. Fotografia je fotená zo sídliska Západ, presne z miesta, kde stojí múr, ktorý má podľa
názoru mimovládnych organizácií segregovať Rómov z približne pol kilometra vzdialeného
Luníka IX.

Košice – múr na sídlisku Západ, ktoré susedí s Luníkom IX. Podľa názoru mimovládnych
organizácií tento tridsať metrov dlhý múr segreguje Rómov žijúcich v cca pol kilometra
vzdialenom Luníku IX. V ohradenom priestore si obyvatelia sídliska vytvorili čiastočne uza-
vreté parkovisko.



3.4 Vysťahovanie Rómov na perifériu mesta alebo mimo mesto

Po prechode majetku a právomocí zo štátu na obce aj problém neplatičov
nájomného prešiel do kompetencií orgánov územnej samosprávy, ktoré v sú-
časnosti problém Rómov-neplatičov riešia neraz ich vysťahovaním. Pri
vysťa hovaní týchto Rómov mestá volia zväčša dve možnosti, a to buď vysťa -
hovanie neplatičov do okrajovej časti mesta, ktorá je vyčlenená pre neplati-
čov, alebo vysťahovanie neplatičov úplne mimo mesto. 

Vysťahovaním neplatičov do okrajovej časti mesta si začali viacerí pri-
mátori vytvárať koncentrované zoskupenia zväčša rómskych neplatičov, kto-
rých po súdnom rozhodnutí z ich pôvodného bytu vysťahovali do
malometrážnych sociálnych bytov s nižším štandardom vybavenia (Vašečka,
I., 2006). Takto pred pár rokmi vyrástla kolónia pre neplatičov aj za Nitrou,
keď do lokality zvanej Orechov dvor boli vysťahovaní neplatiči zo zničenej
bytovky na sídlisku Klokočina. Podobne aj v Levoči, ktorá patrí do zoznamu
UNESCO, prednedávnom vysťahovali Rómov-neplatičov z posledných go-
tických a renesančných domov na námestí, ktoré ešte obývali. Rómovia ži-
júci v týchto historicky veľmi hodnotných domoch ich svojím spôsobom
bývania značne znehodnotili. V súčasnosti väčšina levočských Rómov býva
v severozápadnej časti mesta, na Poľnej ulici a ulici Nad tehelňou.

Iný bol prípad mesta Sabinov, kde okresný súd rozhodol, že mesto konalo
diskriminačne, keď Rómov-neplatičov vysťahovali z centra mesta do bytov
nižšieho štandardu mimo súčasnej zástavby mesta. Mesto Sabinov sa v roku
2006 rozhodlo riešiť 40 rokov trvajúci problém vysťahovaním neplatičov
(Rómov) z viacerých mestu patriacich domov ležiacich v centre na Námestí
Slobody. Mesto sťahovalo neplatičov z námestia hlavne preto, že sa rozhodlo
pustiť do rekonštrukcie historického jadra mesta a okolitých zvyškov hradieb.
Pre asi 260 neplatičov, ktorí obývali desať domov na námestí, postavili byty
nižšieho štandardu na mestskom pozemku v lokalite zvanej Telek, ktorá sa
nachádza asi kilometer za mestom. Súd svoje rozhodnutie zdôvodňoval ne-
vhodným výberom lokality a prehlbovaním etnickej segregácie (RPA).

Ďalšou alternatívou riešenia problémov so zväčša rómskymi neplatičmi
nájomného, je ich vysťahovanie úplne mimo mesta, veľa krát do iného
okresu, dokonca do iného kraja. V takomto prípade ide vlastne o presúvanie
problémov s rómskymi neplatičmi z miesta ich vzniku do inej, vzdialenej
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lokality a práve v posledných rokoch mnohé slovenské mestá, veľakrát po
zlyhaní iných riešení, začali preferovať takúto možnosť riešenia problémov
s neplatičmi (Vašečka, I., 2006).

Najrozsiahlejšiu mediálnu pozornosť s následnou celoštátnou diskusiou
vyvolalo mesto Nové Zámky, ktoré sa rozhodlo predať dva nájomné domy
v centre mesta na Kasárenskej a Hradnej ulici súkromnému podnikateľovi.
Lajčáková, J. – Hojsík, M. (2007) takéto počínanie opisujú ako „predaj obec-
ných bytoviek súkromnému podnikateľovi, ktorý Rómov po podpise kúpno-
predajnej zmluvy vysťahuje z mesta, pričom samosprávy sa od tohto počinu
dištancujú poukazujúc na to, že išlo o rozhodnutie nového majiteľa“ (s. 205).
Spomínané bytovky v Nových Zámkoch obývalo 250 Rómov, ktorí neplatili
nájomné a služby spojené s užívaním bytov a mesto už „de facto“ rezigno-
valo na akékoľvek vymáhanie tri a pol miliónového dlhu (v slovenských ko-
runách). Cena za zdevastované bytovky, ktoré sa kupujúci zaviazal do dvoch
rokov zrekonštruovať, bola symbolická jedna koruna. Podľa zmluvy musel
nový majiteľ nad rámec zákona zabezpečiť tu bývajúcim Rómom iné trvalé
ubytovanie, čo sa rozhodol riešiť skupovaním starých rodinných domov v no-
vozámockom a levickom okrese, kde sa mali Rómovia presťahovať. Obyva-
telia týchto obcí proti príchodu Rómov rázne protestovali a niektorí
starostovia dokonca odmietli novoprichádzajúcim Rómom zapísať trvalý
pobyt v obci, pretože od nehnuteľností, kde ich nasťahovali, nemali list vlast-
níctva ani nájomné zmluvy (Beňová, J., 2007).

V susednom okresnom meste Komárno sa odohral podobný scenár, pri
ktorom súkromný podnikateľ odkúpil od mesta bytovku aj s dlhmi a dlžník -
mi-Rómami. Nájomné však stále neplatili, tak nový majiteľ pristúpil k ich
deložovaniu, pretože bytovku v ktorej bývali, plánoval prerobiť a predať,
alebo ju využiť na iné podnikateľské aktivity. Rómovia, ktorí dostali výpoveď
z nájmu, boli vysťahovaní najmä do vidieckych obcí v blízkom okolí, čo vy-
volalo búrlivé reakcie obyvateľov, ale aj starostov dotknutých obcí, ktorí sa
snažili príchodu neprispôsobivých rómskych rodín všemožne zabrániť. Nie -
ktoré obce riešili situáciu spisovaním petícií (Svätý Peter), iné si zobrali úver
(Dulovce), aby odkúpili nehnuteľnosť, do ktorej sa mali neplatiči nasťahovať
a v obci Chotín dokonca niekto podpálil dom, v ktorom mali byť Rómovia
ubytovaní (Beňová, J., 2007).

Mesto Púchov taktiež riešilo problém so svojimi neplatičmi-Rómami na
úkor susednej obce Nimnica, kde časť z nich vysťahovali, čo sa stretlo s veľ-
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kou nevôľou Nimničanov, ktorí sa príchodu púchovských Rómov snažili za-
brániť blokovaním prístupovej cesty do obce. V Tornali dal mestský úrad
asanovať zdevastovaný bytový dom na Poštovej ulici, kde bývalo zhruba
dvesto Rómov, ktorých potom presťahovali do rodinných domov v okolitých
obciach Barca a Kesovce (Beňová, J., 2007).

Gelnica patrí k tým mestám, kde Rómovia ešte stále žijú priamo v centre
mesta, pričom práve Gelnica je spolu s Dobšinou jedným z dvoch miest,
ktoré boli najviac postihnuté importom cudzích Rómov z iných väčších
miest. Do Dobšinej boli sťahovaní hlavne Rómovia z Kežmarku, pretože
kežmarská radnica v snahe dostať svojich neplatičov z centra mesta, kúpila
v Dobšinej niekoľko lacných domov, do ktorých presťahovali svojich nepla-
tičov. Desiatky kežmarských Rómov sa však do Dobšinej sťahovali aj pred-
tým. Domy im však v tomto prípade kupovali podnikatelia, ktorí chceli
získať nehnuteľnosti v centre Kežmarku. V Dobšinej, kde podľa odhadov
tvoria Rómovia až tretinu obyvateľov mesta, bolo na základe petičnej akcie,
ktorú podpísala viac ako polovica obyvateľov Dobšinej, zrušená výstavba
sociálnych bytov, lebo medzi obyvateľmi panovala obava, že sem budú na-
sťahovaní ďalší Rómovia z iných miest (Lajčáková, J. – Hojsík, M., 2007).
Spomínaný Kežmarok sa neplatičov-Rómov, ktorí žili v centre mesta v troch
zdevastovaných, ale historických budovách, zbavil aj sťahovaním do starších
domov vo vzdialených dedinách levického a veľkokrtíšskeho okresu. Okrem
jednej rómskej rodiny, ktorá jediná platila za nájom, boli takto z Hradného
námestia v Kežmarku vysťahovaní všetci Rómovia (RPA). Podobne dopadli
aj deložovaní Rómovia z Popradu, ktorým mesto zabezpečilo náhradné uby-
tovanie v dedinách, z ktorých všetky sú minimálne sto kilometrov vzdialené
od Popradu (pozri mapu).

Vysťahovanie neplatičov, zväčša rómskeho pôvodu, je pre mnohé mestá
jedno z východísk, ako si vyriešiť problémy s touto minoritou. Napríklad
spomínané Nové Zámky plánovali riešiť situáciu Rómov, žijúcich podľa sta-
vebného úradu v neobývateľných bytovkách, výstavbou nízkoštandardných
domov na okraji mesta, kam mali byť títo obyvatelia presťahovaní. Projekt
výstavby nízkoštandardných domov mal mesto stáť desiatky miliónov slo-
venských korún a keďže sem mali byť presťahovaní ľudia s nízkou platobnou
morálkou, bolo tu riziko, že za ubytovanie opäť nebudú platiť. Predajom by-
toviek súkromnej firme, ktorá Rómov vysťahovala mimo mesto, ušetrili
Nové Zámky milióny korún a zbavili sa neprispôsobivých obyvateľov. Avšak
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takéto nezodpovedné presunutie problému teraz musia znášať obce, kam boli
Rómovia z mesta vysťahovaní.

Ďalší značne medializovaný prípad pripravovaného vysťahovávania
Rómov bol v Bánovciach nad Bebravou. Tu sa mali sťahovať Rómovia žijúci
na Ulici k nemocnici, ktorá leží priamo v centre Bánoviec. V troch zdevas-
tovaných bytovkách, v ktorých sa nachádza 58 bytov, je prihlásených na
pobyt takmer štyristo Rómov, avšak neoficiálne ich tu žije až šesťsto. Proti
celkovej renovácii rómskych bytoviek, ktorá by stála približne 3,3 milióna
eur, sa však ohradilo majoritné obyvateľstvo, pričom zorganizovalo aj pe-
tičnú akciu, v ktorej žiadalo vysťahovanie neplatičov z tejto lokality a vybu-
dovanie ubytovne pre týchto ľudí mimo centra mesta. Mesto na výstavbu
vybralo lokalitu Nad tehelňou, neďaleko bývalého závodu Tatra, na rázcestí
ciest idúcich od Bánoviec do Horných Naštíc a Miezgoviec. Podľa informá-
cií z mestského úradu by po vysťahovaní Rómov z Ulice k nemocnici mesto
zdevastované bytovky asanovalo a následne na ich mieste vytvorilo oddy-
chový areál pre širokú verejnosť. Rómovia s tým však nesúhlasili a dožado-
vali sa, aby im mesto postavilo nové byty v lokalite, kde žijú teraz, teda
v centre mesta. Samospráva preto usúdila, že najlepšie bude, ak o probléme
rozhodnú obyvatelia mesta, a tak v rámci volieb do VÚC v novembri 2009
pripravila anketu, v ktorej mali obyvatelia Bánoviec rozhodnúť o lokalite
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výstavby bytov pre Rómov. Do úvahy pripadali dve lokality, a to spomínaná
lokalita Nad tehelňou, ktorá sa nachádza na okraji mesta alebo lokalita na
Ulici k nemocnici, kde v súčasnosti títo Rómovia bývajú. Účasť na voľbách,
a teda aj na ankete, bola v Bánovciach nízka, zúčastnilo sa iba 22 % opráv-
nených voličov, pričom takmer 58 % sa vyjadrilo za presťahovanie nepri-
spôsobivých Rómov na okraj mesta. Proti bolo 42 % zúčastnených voličov.
Hlasovania sa zúčastnilo hlavne majoritné obyvateľstvo žijúce v susedstve
rómskej ulice, avšak najvyššiu účasť v ankete mali samotní Rómovia, ktorí
hlasovali za zotrvanie v centre mesta. Mestské zastupiteľstvo však doteraz
nevydalo konečné rozhodnutie v súvislosti s touto lokalitou (RPA) (Zápis-
nica z MsZ v Bánovciach nad Bebravou č. 22/2010).

Spomínané prípady nie sú ojedinelé, pričom ďalšie mestá, kde sa hovorí
o sťahovaní Rómov mimo mesto, sú napríklad Vráble, Svidník, Dunajská
Streda, Kremnica, Čadca, Zlaté Moravce, Lučenec a iné. 

3.5 Súčasné príklady riešenia rómskej problematiky v niektorých 
slovenských mestách

Po ukončení reformy verejnej správy sa posilnili právomoci regionálnych
a miestnych samospráv, ktoré môžu samostatne prijímať aj komplexné opa-
trenia na riešenie rómskej otázky priamo v ich meste alebo regióne. Mnohé
samosprávy pochopili, že neriešenie problematiky rómskych sociálne odká-
zaných rodín, žijúcich prevažne v koncentrovaných zoskupeniach, spôsobuje
problémy všetkým obyvateľom daného mesta. Viaceré mestské zastupiteľ-
stvá schválili konkrétnu stratégiu na riešenie rómskej otázky v ich meste.
Práve tieto samosprávy neponechali situáciu na „samovývoj“, ale v rámci
vlastnej vytýčenej stratégie začali zavádzať konkrétne opatrenia v rómskych
komunitách. Uvádzame niekoľko príkladov, ktoré slúžia len na ilustráciu ak-
tivít niektorých samospráv. Či sú tieto opatrenia účinné, či sú správne, či
zvýhodňujú resp. znevýhodňujú niektorú skupinu obyvateľov, hodnotiť ne-
chceme. Do knihy sme ich zaradili skôr ako príklad a dôkaz toho, že riešenie
rómskej problematiky nemusí závisieť iba od predstáv a zdrojov vlády, ale
riešenie rómskej problematiky je sčasti možné aj na úrovni samospráv.

Napríklad mesto Liptovský Mikuláš spracovalo dokument „Komplexná
stratégia riešenia problémov rómskej komunity v Liptovskom Mikuláši“, pri-
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čom hlavným dôvodom vzniku stratégie je problém neplatičov nájomného
v sociálnych bytoch, v ktorých býva približne tretina z 1 400 až 1 500 Rómov
žijúcich v meste (RPA). Niektoré mestá sa snažia podpornými opatreniami
dosiahnuť, aby sa čo najviac rómskych detí zaradilo do materských škôl, a to
hlavne posledný rok pred vstupom do školy, pretože podľa názoru niektorých
autorov (napríklad Horňák, L., 2005), môže predškolská výchova podstatne
zoslabiť záporný vplyv prostredia, z ktorého tieto deti pochádzajú. Vo Vranove
nad Topľou napríklad funguje internátna základná škola pre rómske deti.

V niektorých slovenských mestách naštartovali projekt dobrovoľnej práce
pre mesto, kde Rómom zaradeným do projektu, ktorí napríklad upratujú
mesto, je následne znížený dlh na nájomnom vo výške odpracovanej práce
v prospech mesta. Významná je práca cirkevných inštitúcií v rómskych kon-
centrovaných zoskupeniach. Príkladom môže byť rómska štvrť Poštárka na
okraji Bardejova, kde Saleziáni postavili kostol, zriadili stolársku i zámoč-
nícku dielňu a prevádzkujú materskú aj základnú školu pre miestne deti
(Šrámková, K., 2006). V súčasnosti je preto dosť skloňovaný návrh na zria-
denie širokej siete misionárov, ktorí by v rómskych štvrtiach zabezpečovali
socializáciu Rómov.

Niektoré mestá zaviedli v rómskych bytovkách domovníkov z radov
Rómov, ktorí majú spravovať bytovku a zamedziť znečisťovaniu spoločných
priestorov i okolia. V Starej Ľubovni má zase rómska časť mesta priamo
svojho policajta, ktorý pozná danú rómsku komunitu a zabezpečuje v nej po-
riadok. V niektorých koncentrovaných rómskych zoskupeniach zriadilo mesto
„rómske hliadky“, ktoré tvoria samotní Rómovia z tejto lokality. Mnohé sa-
mosprávy podporujú sociálnu prácu alebo činnosť občianskych združení
v rómskych lokalitách (Vašečka, I., 2006). Inde boli zasa na mestské úrady
prijatí zamestnanci, ktorí sa špeciálne venujú riešeniu rómskej problematiky
v danom meste. Ide o funkciu rómskeho koordinátora, ktorý je sprostredko-
vateľom pri komunikácii medzi magistrátom a rómskou komunitou. 

Jeden z hlavných problémov neintegrovaných rómskych komunít je úroveň
bývania. Magistrát mesta Košice sa na Luníku IX snaží kategorizovať byty,
aby nájomníci, ktorí platia nájomné, mohli v budúcnosti bývať v lepších by-
toch. V očiach majoritného obyvateľstva je značne rozporuplná výstavba ná-
jomných bytov „nižšieho“ štandardu v rómskych lokalitách. Mestu stačí
zabezpečiť 20 % zdrojov potrebných na výstavbu nájomných bytov a zvyš-
ných 80 % poskytne štát prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.
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Na základe tohto projektu realizovalo výstavbu napríklad mesto Veľký Šariš,
ktoré postavilo dvadsať nájomných bytov pre Rómov z existujúcej osady Pod
Bikošom, ale výstavbu realizovali aj Hanušovce nad Topľou, Prešov, Strop-
kov, Brezno, Krompachy, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves, Sobrance,
Rožňava, Michalovce, Levoča, Martin, Vranov nad Topľou, Hnúšťa, Kolá-
rovo, Spišské Podhradie, Giraltovce, Trebišov, Podolínec a iné mestá (Gaj-
došová, M. – Mušinka, A., 2006) (Mušinka, A – Scheffel, D. Z., 2005) (RPA).
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Hanušovce nad Topľou – nové nájomné byty v rómskej osade „Pod Šibeňou“ postavené
prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.



4 

POCET A ROZMIESTNENIE RÓMOV 
NA SLOVENSKU

4.1 Vývoj počtu Rómov na území Slovenska v minulosti

Prvé údaje o počte Rómov na našom území sú z roku 1770 a hovoria, že
na Slovensku žilo približne 18 tisíc až 20 tisíc Rómov, z ktorých veľká časť
žila kočovným spôsobom života. V Bratislavskej stolici bolo podľa súpisu
z toho istého roku 2 500 Rómov, v Nitrianskej stolici 2 000 Rómov, na Ge-
meri 1 800, v Šariši 1 500, na Spiši 500 a v Turci 100 Rómov (Korim, V.,
2006). „V roku 1893 bol vyhotovený celouhorský súpis Rómov, podľa kto-
rého žilo v Uhorsku 274 940 Rómov, čo vtedy predstavovalo 1,8 % obyva-
teľstva. Na slovenskom území žilo 36 237 Rómov, z ktorých trvalo usadených
bolo 88,5 %“ (Vaňo, B. 2001, s. 7).

Súpis z roku 1927 uvádza, že v ČSR žije celkovo 64 938 Rómov, pričom
na Slovensku súpis zachytil 62 192 osôb z toho 60 315 usadlých a 1 877 ko-
čovných Rómov. Tieto čísla boli istým spôsobom nepresné, podhodnocovali
skutočný stav a celkový počet Rómov v celej ČSR bol určite vyšší. Odhad
počtu Rómov, ktorí žili na našom území v roku 1938, je 100 tisíc (Korim,
V., 2006).

Povojnový súpis Rómov vykonaný v roku 1947 na základe vyhlášky Mi-
nisterstva vnútra zdokumentoval na území Československa 101 190 Rómov,
z toho na Slovensku 84 438. V Čechách sa nachádzalo 16 752 Rómov, pri-
čom 16 tisíc z nich boli Rómovia zo Slovenska, ktorí sa sem hneď po vojne
presťahovali. Už v tomto súpise, konanom dva roky po vojne je zrejmé, že
vysoké populačné prírastky nahradili vojnové straty na rómskom obyvateľ-
stve (Jurová, A., 2002).

V roku 1966 až 1968 sa uskutočnil celoštátny súpis Rómov, ktorý zabez-
pečoval štatistický úrad. O výsledkoch tohto súpisu T. Poliaková (1999) píše:
„Za dvadsať rokov od súpisu v roku 1947 sa rómska populácia viac než
zdvojnásobila, pritom podľa zaužívaného členenia do troch kategórii kul -
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túrnej a sociálnej úrovne zo 164 526 Cigánov-Rómov na Slovensku bolo
45 500=27,7 % zaradených do I. kategórie najvyspelejších, 57 424 = 34,9 %
do II. sociálnej kategórie adaptabilných a III. najzaostalejšiu skupinu pred-
stavovalo 61 602 osôb = 37,4 %“ (s. 32). Toto rozvrstvenie bolo na Sloven-
sku nepriaznivejšie než v českých krajinách, kde do najintegrovanejšej
kategórie spadalo 40,6 % Rómov, do druhej kategórie 41,4 % a do tretej ka-
tegórie 18,0 % Rómov (Poliaková, T., 1999).

Pri sčítaní ľudu, domov a bytov v roku 1970 a 1980 sa osobitne zisťovali
a následne vyhodnocovali údaje za etnickú skupinu rómskeho obyvateľstva.
Podľa tohto sčítania bolo v roku 1970 na Slovensku 159 275 Rómov a v roku
1980 to bolo už 199 853 Rómov. A rástol nielen počet Rómov, ale aj ich
podiel: „V roku 1970 boli na Slovensku len 2 východoslovenské okresy (Ri-
mavská Sobota, Rožňava), kde Rómovia tvorili viac ako 10 % obyvateľstva,
v roku 1980 to boli 4 okresy (Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou
a Spišská Nová Ves) a napokon v roku 1988 už 8 okresov z východného, resp.
južnej časti stredného Slovenska (Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad
Topľou, Košice-okolie, Poprad, Trebišov, Lučenec, Spišská Nová Ves)“ (Špro-
cha, B., 2014, s. 32).

V ďalších rokoch národné výbory uskutočňovali pravidelné každoročné
sčítania Rómov, ktoré slúžili ako podklad na vyplácanie sociálnych dávok.
Posledné takéto sčítanie z roku 1989 evidovalo na území Slovenska 253 943
Rómov. Tieto etnické zisťovania však nepostihovali celú rómsku populáciu,
nakoľko v nich čiastočne alebo úplne chýbali Rómovia žijúci integrovane
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Územie Počet Rómov Prírastok 1970 – 1980

1970 1980 Rómov Rómov v %

SR 159275 199853 40578 22,5

Bratislava 2349 3910 1561 66,5

Západné Slovensko 37158 43373 6215 16,7

Stredné Slovensko 36089 44214 8125 22,5

Východné Slovensko 83679 108356 24677 29,5

Zdroj: Vaňo, 2001

Počet Rómov na území Slovenska pri sčítaní v rokoch 1970 a 1980



v majoritnej spoločnosti. Napriek týmto skutočnostiam sú tieto údaje pre-
snejšie a podrobnejšie charakterizujú rómsku populáciu ako údaje o obyva-
teľoch rómskej národnosti zo súčasných sčítaní (Vaňo, B., 2001).

Regionálne rozmiestnenie Rómov sa príliš nemenilo. Podľa sčítania
v roku 1980 „viac ako polovica Rómov (54 %) žila na východnom Slovensku,
ďalších 14 % na juhu stredného Slovenska“ (Vaňo, B., 2002, s. 8). Zaují-
mavý pohľad na rozmiestnenie Rómov na Slovensku podľa geomorfologic-
kých (krajinných) celkov priniesla V. Kandráčová (2010), ktorá zistila, že
rómskym obyvateľstvom sú najhustejšie osídlené kotliny (najmä Hornádska,
Košická, Popradská, Juhoslovenská), nížiny (najmä Východoslovenská ní-
žina) a medzihoria (Spišsko-šarišské medzihorie). Vyšší podiel Rómov
v tých to lokalitách je taktiež daný historicky.

4.2 Odhadovaný počet Rómov na Slovensku v súčasnosti

Počet Rómov v súčasnosti žijúcich v Slovenskej republike je veľmi prob-
lematické vyjadriť konkrétnym číslom, pretože nie všetci Rómovia pri sčítaní
deklarovali svoju etnickú príslušnosť. V minulosti pri sčítaniach určovali prí-
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Podiel Rómov v okresoch ČSSR podľa súpisu národných výborov z roku 1989

Zdroj: Mann, A., 2000



slušnosť k rómskemu etniku zväčša priamo sčítací komisári, no dnes tomu
tak nie je a svoju národnosť si pri sčítaní určuje každý sám, podľa svojho
rozhodnutia. Kým členovia ostatných etnických skupín sa obvykle hlásia
k svojej národnosti podľa etnickej príslušnosti, väčšina etnických Rómov sa
k rómskej národnosti nehlási a volia si inú národnosť (Vaňo, B., 2001). 

Štatistický úrad eviduje ako Rómov iba tých ľudí, ktorí sa počas sčítania
prihlásili k rómskej národnosti. Sčítania v roku 1991, 2001 a 2011 prebehli
na demokratickom princípe, no tieto sčítania nezodpovedajú predpoklada-
nému reálnemu počtu. Konkrétne pri sčítaní obyvateľov v marci 1991 sa
k rómskej národnosti prihlásilo 75 802 osôb a 77 269 osôb uviedlo ako svoj
materinský jazyk rómčinu. Pritom ale mestské a obecné úrady štátnej správy
dva roky predtým (v roku 1989) evidovali na území Slovenska 253 943
Rómov čo je viac ako trojnásobok výsledku získaného pri sčítaní obyvateľov
v roku 1991. „K 31.12.1990 Štatistický úrad SR odhadol počet Rómov na
Slovensku na 263 337 obyvateľov“ (Savková, D., 2000, s. 25). Znamenalo
to, že priemerný podiel Rómov na Slovensku bol v tomto roku podľa odhadu
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Vývoj počtu Rómov na Slovensku v rokoch 1893 – 2014

Spracoval M. Šuvada (Údaje z rokov 1893 – 1989 pochádzajú zo sčítaní. Údaj z roku
2014 je odhad Atlasu rómskych komunít na Slovensku – Mušinka A. a kol., 2014).



ŠÚ SR 4,8 % (Savková, D, 2000). O desať rokov neskôr pri sčítaní obyva-
teľov v roku 2001 sa k Rómom prihlásilo 89 920 obyvateľov a 99 448 oby-
vateľov Slovenskej republiky deklarovalo rómsky materinský jazyk.

Pri sčítaní v roku 2011 deklarovalo 105 738 obyvateľov Slovenskej repub -
liky rómsku národnosť a 122 518 obyvateľov rómsky materinský jazyk. Tieto
sčítania sú však jednoznačne skresľujúce a vzdialené od skutočnej početnosti
rómskeho etnika. „V roku 1980 sa zhruba tri štvrtiny Rómov prihlásili k slo-
venskej národnosti, 20 % k maďarskej a zvyšných 5 % pripadlo na ostatné
národnosti“ (Vaňo, B., 2001, s. 11). Aj v súčasnosti sa preto predpokladá,
že značná časť rómskej minority, ktorá v sčítaní nedeklarovala svoj rómsky
pôvod, sa prihlásila k slovenskej národnosti a kvôli významnej lokalizácii
tejto menšiny na juhu Slovenska je pravdepodobné, že asi 20 % z celkového
počtu Rómov sa prihlásilo k maďarskej národnosti.

Z dôvodu nepoznania skutočného počtu Rómov vzniklo viacero veľmi
rozdielnych odhadov a projekcií ich početnosti, ktoré vychádzajú buď z te-
rénnych výskumov alebo demografických, ale mnoho ráz aj laických odha-
dov. Práve tieto viac alebo menej seriózne odhady rómskej populácie ako
celku sa dosť líšia a to nielen u nás, ale aj v iných štátoch. Napriek rôznym
odhadom o počte Rómov žijúcich na Slovensku je nesporné, že „Slovenská
republika patrí v súčasnej Európe ku krajinám s najvyšším absolútnym poč -
tom Rómov (spolu s Rumunskom a Maďarskom) i najvyšším relatívnym po -
dielom na ostatnom obyvateľstve (spolu s Rumunskom a Macedónskom)“
(Jurová, A., 2004, s. 248). Po slovenskom a maďarskom obyvateľstve ide
bezpochyby o tretiu najpočetnejšiu etnickú skupinu obyvateľstva na Sloven-
sku, ktorá sa však vyvíja najdynamickejšie (Vaňo, B.  – Meszároš, J., 2004).
Trúfame si tvrdiť, že ak by boli reálne vyššie odhady počtu Rómov na Slo-
vensku a zároveň by sa zohľadnil fakt, že nemalé množstvo Rómov sa pri
sčítaní prihlásilo k maďarskej národnosti, potom sú Rómovia najpočetnejšou
menšinou na Slovensku.

V práci Gabriely Kozmovej je uvedený predpoklad, v ktorom autorka
tvrdí, že „v súčasnosti žije na území Slovenska 300 až 350 tisíc Rómov“
(Kozmová, G., 2004, s. 1). Vo viacerých prácach sa práve uvádza 350 tisí-
cová rómska komunita v SR, čo korešponduje s Kozmovej hornou hranicou
odhadu. S odvolaním sa na odborné posudky uvádza autorka knihy Rómovia
a ich cesty (I. Fonsecová) počet Rómov u nás na úrovni 350 až 400 tisíc osôb
s podielom asi 7 až 8 % na celkovom obyvateľstve (1995).
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Podľa demografa B. Vaňa (2001) sa počet Rómov na Slovensku v roku
2000 s najvyššou pravdepodobnosťou pohyboval v rozpätí 360 až 365 tisíc.
Výskumné demografické centrum už ku koncu roka 2001 zvýšilo svoj odhad
Rómov na Slovensku na 380 tisíc osôb, čo je 7,2 % populácie Slovenska
(Vaňo, B., 2001). V súhrnnej správe o Rómoch na Slovensku vydanej v roku
2002 autori Vaňo a Haviarová uvádzajú počet Rómov žijúcich v Slovenskej
republike na úrovni 390 tisíc osôb. „Medzinárodný komparatívny výskum
z iniciatívy Rady Európy koncom 90. rokov uvádza pre Slovensko počet
Rómov v rozmedzí 360 – 380 tisíc osôb, s podielom cca 8 percent na ostat-
nom obyvateľstve“ (Jurová, A., 2004, s. 248). Podľa prognózy vývoja róm-
skeho obyvateľstva v SR mal predpokladaný počet Rómov dosiahnuť v roku
2005 hodnotu 402 914 osôb, z toho 161 061 mali tvoriť deti vo veku 0 – 17
rokov (Vaňo, B., 2002). Francúzky časopis La Monde uvádza vlastný odhad
400 tisíc Rómov žijúcich na území Slovenska. Aj Matulay (2003) píše, že
na Slovensku „odhady najčastejšie uvádzajú počet Rómov okolo 400 000“
(s. 66). Vaňo podporuje tento odhad, keď píše: „V roku 1989 evidovali vte-
dajšie národné výbory 254 tisíc Rómov v súvislosti so žiadosťou o poskytnu-
tie sociálnych dávok. S určitosťou preto môžeme tvrdiť, že v roku 1989 počet
Rómov na Slovensku presiahol 300 tisícovú hranicu. Pri spomaľujúcej sa,
ale ešte stále relatívne vysokej reprodukcii Rómov v 90. rokoch je zrejmé, že
reálny odhad súčasného počtu Rómov sa musí pohybovať v blízkosti hodnoty
400 tisíc osôb“ (Vaňo, B., 2001b, s. 27). Aj v najnovšej publikácii Branislava
Šprochu je k roku 2015 uvádzaný odhadovaný počet 465 tisíc Rómov na
Slovensku (Šprocha, B., 2014).

Za asi najviac nadhodnotené a odbornou verejnosťou označované za ne-
relevantné sa celkovo považujú odhady rómskych aktivistov, ktorí už v roku
1994 na medzinárodnej konferencii v Smoleniciach odhadovali počet Rómov
u nás až na 500 tisíc (Danihel, V. – Karika, G., 1995). Taktiež zahraničné in-
štitúcie ako „European Roma Rights Centre“ uvádzajú odhady rómskej
mino rity v Slovenskej republike v rozmedzí 480 až 520 tisíc osôb. V zahra-
ničnej literatúre je ohľadom počtu slovenských Rómov asi najviac citovaný
údaj od J.-P. Liégeoisa (1995), ktorý vo svojej knihe „Roma, Tsiganes,
Voyageurs“ odhaduje počet slovenských Rómov na 500 tisíc.

Vyššie spomínané publikácie nám ponúkajú údaje o počte Rómov na Slo-
vensku, kolíšu od čísla 270 tisíc až do 520 tisíc. Podľa Vaňa: „veľké rozdiely
medzi jednotlivými odhadmi majú pravdepodobne svoj pôvod v účelovosti nie -
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ktorých odhadov. Extrémne nízke a extrémne vysoké odhady, čiže pod 300 tisíc
a nad 500 tisíc osôb, nerešpektujú demografické zákonitosti a nie sú preto re-
álne“ (Vaňo, B., 2001, s. 27). Nepoznanie presného počtu Rómov na Sloven-
sku spôsobilo, že „odhady počtu Rómov žijúcich v súčasnosti na Slovensku
sa pohybujú v rozpätí od 200 tisíc do 800 tisíc osôb“ (Vaňo, B., 2001b, s. 27).

Významné spresnenie do odhadu počtu Rómov na Slovensku vniesli až
„Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004“ (Radičová, I. a kol., 2004)
a „Atlas Rómskych komunít na Slovensku 2013“ (Mušinka, A. a kol., 2014).
Veľmi prínosný bol už starší (2004) „Atlas rómskych komunít na Sloven-
sku“, ktorý vznikol ako výsledok sociologického mapovania rómskych ko-
munít na Slovensku, spracovávaný pre úrad vládneho splnomocnenca pre
rómske komunity. Napriek tomu, že tento výskum nebol v mnohých ohľa-
doch úplne kompletný, bol presnejší ako nepodložené odhady. Na základe
týchto údajov bolo možné konštatovať, že v Slovenskej republike žilo v roku
2004 minimálne 282 315 Rómov zachytených mapovaním, no počet bol
vyšší, keďže chýbali údaje o komunitách vo väčších mestách, ako aj o jed-
notlivcoch žijúcich rozptýlene medzi majoritnou populáciou. Tento výskum
taktiež zachytil len Rómov, ktorí majú trvalý pobyt. Počty tých, ktorí stále
migrujú v rámci republiky alebo medzi Slovenskou a Českou republikou,
niektorí experti odhadujú na desiatky tisíc. Aj kvôli týmto skutočnostiam sa
teda celkový počet Rómov na základe vyššie spomínaného výskumu odhadol
na 320 tisíc (Radičová,  I. a kol., 2004). Spresnenie týchto údajov priniesol
kvalifikovaný odhad počtu Rómov uverejnený v práci K. Matlovičovej a ko-
lektívu (2012). Kolektív autorov na základe výskumu určil 352 924 Rómov
s trvalým pobytom v obciach SR zaradených do výskumu (Matlovičová,
K. a kol., 2012). Zatiaľ najdetailnejší a najpresnejší je aktualizovaný „Atlas
rómskych komunít na Slovensku 2013“ (Mušinka, A. a kol., 2014), ktorý
uvádza na Slovensku 402 840 Rómov, čo považujeme za veľmi fundovaný
odhad, aj vzhľadom na metodiku a spôsob získania týchto údajov. Počet
Rómov na Slovensku bude však v konečnom dôsledku určite o niečo vyšší
ako zistených 402 840 Rómov, pretože do mapovania neboli zahrnuté všetky
obce, taktiež úplne integrovaní alebo migrujúci Rómovia neboli v tomto ma-
povaní zachytení. Napriek tomu považujeme tento údaj za jednoznačne naj -
presnejší odhad počtu Rómov od roku 1989. Aktualizovaný „Atlas rómskych
komunít na Slovensku 2013“ poskytol vedeckej obci i širšej verejnosti sku-
točne dostatočne presný odhad počtu Rómov na Slovensku.
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4.3 Urbanizácia Rómov v minulosti a súčasnosti

Presné údaje o stupni urbanizácie Rómov nemáme, ale s určitosťou vieme,
že do roku 1948 žili slovenskí Rómovia zväčša v rurálnom (vidieckom) pro-
stredí, kde vykonávali pre roľníkov remeselné činnosti alebo u nich pracovali
ako námezdní robotníci (Jurová, A., 1992). Do roku 1958 bývalo 90 %
Rómov v osadách za dedinami (Horváthová, E., 1964). Násilná kolektivizácia
slovenského vidieka však naštartovala hlboké štrukturálne zmeny v sloven-
skej spoločnosti a zrýchlila proces urbanizácie, ktorý sa dotýkal aj rómskej
minority. Hlavne v 70. rokoch sa zintenzívnila bytová výstavba a „Komisia
vlády pre otázky cigánskych obyvateľov“ určovala kvóty na likvidáciu chatrčí
a osád s následným presídlením Rómov do nových bytov. „V rokoch 1970 –
1990 vzrástol podiel Rómov v mestách z 30,8 % na 43 %“ (Savková, D.,
2000, s. 25). Zo sčítania v roku 1980, ktoré bolo relatívne presné vyplýva, že
v tom období na Slovensku žilo 60 % Rómov na vidieku (Vaňo, B., 2001).
Pri sčítaniach realizovaných v roku 1970 a 1980 sa zistilo, že početne najviac
Rómov žije vo veľkostnej kategórii obcí s 1 000 – 1 999 obyvateľmi, potom
v kategórii obcí s 500 – 999 obyvateľmi, čo potvrdzuje koncentrovanie
Rómov najmä mimo urbánny (mestský) priestor (Garassy, L., 2000).

Stupeň urbanizácie Rómov v období socializmu zvyšovala najmä migrá-
cia Rómov z východoslovenských osád do českých krajín (dobrovoľná, ale
aj riadená), pričom sa odhaduje, že v tomto období sa do českej časti fede-
rácie presťahovala celá štvrtina populácie slovenských Rómov. Rozdiel v ur-
banizácii Rómov na Slovensku a v Česku je evidentný. V Česku 81 % Rómov
žije v mestách, avšak na Slovensku žije v mestách iba okolo 40 % Rómov
(Poliaková, T., 1999, s. 38).

Po roku 1989 sa zastavilo výrazné sťahovanie Rómov do miest a trend ur-
banizácie Rómov presadzovaný pred rokom 1989 sa zastavil. Súčasné od-
hady hovoria o tom, že na Slovensku stále väčšina rómskej populácie žije
na vidieku (Vaňo, B., 2001). Zvyšovanie podielu Rómov v rurálnom (vidiec -
kom) prostredí by malo mať stúpajúci trend. Niektorí Rómovia sa kvôli strate
bytu v meste vracajú do vidieckych obcí, mnoho ráz do pôvodných osád
(Kandráčová, V., 2010). „Ďalším fenoménom, ktorý bolo v posledných ro-
koch v osadách možné zaznamenať, bol tzv. ruralizačný trend, čo znamená,
že Rómovia, ktorí sa dostali do problémov s bývaním v meste, odchádzali do
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osád za dostupnejším bývaním a celkovo nižšími životnými nákladmi“ (Ru-
žička, M. – Toušek, L., 2008, s. 259).

Dôvodom zníženia podielu Rómov v mestách môže byť aj predpoklad, že
rómske komunity v rurálnom (vidieckom) prostredí majú väčší počet detí
ako Rómovia v mestách. Výskum Branislava Blehu (2011) ukázal, že oslo-
vení starostovia (periférnych) vidieckych obcí, ktoré zaznamenali nadprie-
merný populačný rast, vidia príčinu populačného rastu ich obce práve aj vo
vysokom podiele Rómov v obci. V súčasnosti je tiež badateľné, že aj vyľud-
ňujúce sa dediny v niektorých regiónoch s množstvom opustených domov
sú lákadlom pre Rómov odchádzajúcich z miest (Šebesta, M., 2003b). Haj-
ská o tom píše: „Jedným z dôsledkov transformačných procesov sa stala mi-
grácia Rómov z miest na dedinu z dôvodu vyšších životných nákladov na
bývanie v meste. Na druhej strane v niektorých, spravidla prihraničných ob-
lastiach, kupujú Rómovia prázdne domy po pôvodných obyvateľoch, ktorí
migrovali za prácou do miest“ (Hajská, M. – Poduška, O., 2008, s. 663).
Známe sú tiež prípady miest, ktoré svojich Rómov-neplatičov vysťahovali
mimo mesta, zväčša do periférnych vidieckych obcí. Tieto skutočnosti pred-
znamenávajú to, že stupeň urbanizácie Rómov bude v budúcnosti buď stag-
novať, alebo dokonca klesať. V súčasnosti najaktuálnejšie informácie
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o rómskej komunite, ktoré poskytol „Atlas rómskych komunít na Slovensku“
(Mušinka, A. a kol., 2014) odhadujú, že 36,4 % Rómov býva v mestách
a 63,6 % Rómov býva na vidieku. 

V oblasti východného Slovenska a juhu stredného Slovenska, kde je po -
diel rómskeho obyvateľstva v rámci SR najvyšší, sa v mestách nachádzajú
najväčšie koncentrované rómske zoskupenia a to ako početne, tak aj podie-
lovo. Tieto koncentrované rómske zoskupenia sa v rámci Slovenska od seba
podstatne líšia, pričom medziregionálne rozdiely sa prejavujú napríklad roz-
dielnym charakterom rómskeho zoskupenia na východom a západnom Slo-
vensku. V zásade platí, že situácia Rómov v ekonomicky vyspelejších
regiónoch je vo všeobecnosti priaznivejšia v porovnaní s Rómami žijúcimi
v chudobnejších oblastiach.
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5 

CHARAKTERISTIKA SLOVENSKÝCH MIEST
VZHLADOM NA RÓMSKU MINORITU 

5.1 Početnosť rómskej komunity v jednotlivých slovenských mestách

Vzhľadom na nepresnosť dát zo sčítaní (1991, 2001, 2011) sme pri odha-
dovaných počtoch Rómov v jednotlivých mestách pracovali najmä s od-
hadmi počtu Rómov, ktoré priniesol „Atlas rómskych komunít na Slovensku
2013“ (Mušinka, A. a kol., 2014), prípadne jeho staršia verzia (Radičová,
I. a kol., 2004). Údaje o odhadovanom počte Rómov podľa „Atlasu róm-
skych komunít na Slovensku 2013“ považujeme za dostatočne presné.

Spomínaný „Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013“ (Mušinka,
A. a kol., 2014), na ktorý sa ďalej v tejto kapitole primárne odvolávame od-
hadol, že najviac Rómov žije v meste Košice, a to až 18 162 Rómov (pozri
tabuľku), no aj toto číslo môže byť nižšie ako skutočný stav, napríklad RPA
(Roma press agency) uvádza v Košiciach až 20 tisíc Rómov. V Košiciach
žilo vždy veľa Rómov a ich počet vzrástol aj sťahovaním do Košíc hlavne
v období rokov 1970 až 1989, keď sa ich počet v tomto meste zvýšil o 210,3 %
(Savková, D., 2000). V Košiciach sa nachádza aj známe sídlisko Luník IX,
ktoré je oprávnene považované za najväčšie koncentrované rómske zosku-
penie na Slovensku. V rámci SR „je tu vysoký počet ľudí na jeden byt (6,56
obyvateľa) a zároveň najmenšia obytná plocha na jedného obyvateľa v rámci
celej SR (5,8 m2)“ (Kozmová, G., 2004, s. 2). Počet obyvateľov na Luníku
IX je ale výrazne vyšší než cca 4 000 ľudí, ktorí sú tu podľa údajov mestskej
časti zahlásení na pobyt a niektoré neoficiálne údaje hovoria až o siedmich
tisícoch obyvateľov. V Košiciach je aj viacero menších nelegálnych osád
chatrčového typu, napríklad v mestskej časti Košice-Ťahanovce sa v lokalite
Na Demetri nachádzala nelegálna osada, kde pri troch rómskych bytovkách
žilo v chatrčiach ďalších zhruba 100 Rómov (pozri fotodokumentáciu na
konci podkapitoly). Táto nelegálna osada je už dnes zbúraná, avšak takýchto
nelegálnych osád je v Košiciach viacero. 
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Druhý najvyšší počet Rómov (konkrétne 8 800 Rómov) žije podľa odhadov
„Atlasu 2013“ v Bratislave. Na treťom mieste v počte rómskych obyvateľov
sa nachádza Trebišov, kde odhad uvádza až štyri tisíc Rómov, čo je 17 %
obyvateľov mesta (Mušinka, A. a kol., 2014). Väčšina z nich býva v štvorti-
sícovej osade v južnej časti mesta (pozri fotodokumentáciu na konci podka-
pitoly), ktorá sa stala známa ako centrum sociálnych nepokojov z februára
2004, pri ktorých musela zasahovať polícia i armáda (Tkáčová, A., 2005).
Odhady ľudí, ktorí poznajú danú lokalitu, sú ešte vyššie a hovoria až o pia-
tich tisícoch obyvateľov trebišovskej rómskej osady, pričom veľký podiel
tvoria deti do 15 rokov (RPA). Dôkazom vysokého zastúpenia detskej zložky
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Poradie Mesto Počet Rómov

1 Košice 18 162

2 Bratislava 8 800

3 Trebišov 4 000

4 Prešov 3 850

5 Bardejov 3 800

6 Rimavská Sobota 3 800

7 Fiľakovo 3 300

8 Zvolen 3 220

9 Levoča 3 200

10 Michalovce 2 500

11 Revúca 2 500

12 Rožňava 2 500

13 Hnúšťa 2 300

14 Lučenec 2 300

15 Spišská Nová Ves 2 300

16 Vranov nad Topľou 2 250

17 Nitra 2 200

18 Tornaľa 2 017

19 Sečovce 1 947

20 Moldava nad Bodvou 1 938

Mestá SR s najvyšším počtom Rómov

Zdroj: Zostavil M.Šuvada na základe Atlasu rómskych ko-
munít na Slovensku (Mušinka, A. a kol. 2014).



obyvateľstva je tunajšia základná škola (ZŠ Ivana Krasku), ktorú podľa úda-
jov dostupných na internetovej stránke školy navštevovalo v roku 2012 až
856 detí a podľa počtu detí v predškolskom veku je zrejmé, že školu bude
v dohľadných rokoch navštevovať viac ako tisíc rómskych žiakov. V tomto
(po Luníku IX) druhom najväčšom koncentrovanom rómskom zoskupení na
Slovensku rastú problémy s hlukom, neporiadkom a krádežami, na čo Tre-
bišovčania žijúci v okolí reagovali petíciou, ktorou požadovali oddelenie
rómskej osady od ich obydlí 2,5 metrovým múrom (pozri „politika múru“
v podkapitole „Segregácia a separácia Rómov“).

Po Trebišove v počte Rómov nasleduje mesto Prešov, v ktorom žije odha-
dom 3 850 Rómov (Mušinka, A. a kol., 2014), pričom približne dve tisíc
(1 756 oficiálne prihlásených na pobyt) z nich obýva štvrť Stará tehelňa, ur-
čenú pre prešovských neplatičov nájomného (Mušinka, A. – Scheffel, D. Z.,
2005). Fotodokumentáciu z prešovskej rómskej štvrte Stará tehelňa sme
uvied li v podkapitole „Segregácia a separácia Rómov“. Ďalším mestom v po-
radí (v počte Rómov) je mesto Bardejov, kde žije odhadom 3 800 Rómov.
Približne 1 500 bardejovských Rómov žije v segregovanom rómskom sídlisku
Poštárka, ktoré sa nachádza cca 4 kilometre od centra Bardejova.

Početná rómska komunita (3 800 Rómov) žije aj v meste Rimavská So-
bota, kde v dôsledku politicko-administratívneho rozhodnutia bolo za so-
cializmu vybudované čisto rómske sídlisko Dúžavská cesta, miestnymi
obyvateľmi známe skôr pod prezývkou „čierne mesto“. Tomuto sídlisku, kde
žije značná časť rimavskosobotských Rómov, sme sa bližšie venovali počas
viacerých terénnych výskumov. Agentúra RPA a tiež niektorí rómski pred-
stavitelia uvádzajú v 24-tisícovej Rimavskej Sobote až 6 000 tisíc Rómov,
čo však aj na základe spomínaných vlastných terénnych výskumov v tomto
meste považujeme za nadhodnotený odhad. Ďalšie v poradí je mesto Fiľa-
kovo, kde mapovanie odhadlo 3 300 Rómov (Mušinka, A. a kol., 2014)
a Rómska tlačová agentúra (RPA) uvádza takmer totožný údaj 3 310 Rómov.
Z toho vyplýva, že v približne desaťtisícovom Fiľakove tvoria Rómovia tre-
tinu všetkých obyvateľov.

Vo Zvolene podľa „Atlasu rómskych komunít na Slovensku“ (Mušinka,
A. a kol., 2014) žije odhadom 3 320 Rómov a to hlavne v rómskom osídlení
na sídlisku Balkán, ktoré je situované hneď pri železničnej stanici (pozri fo-
todokumentáciu z terénneho výskumu na konci podkapitoly). Podľa odhadu
mestského úradu však žije vo Zvolene až 3 500 Rómov. V takomto prípade
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je zaujímavý fakt, že počet obyvateľov Zvolena sa od sčítania v roku 1980
po súčasnosť (2015) zvýšil zhruba o 20 %, no počet Rómov, ktorých tu
v roku 1980 žilo 1 365, sa zvýšil až o 256 %.

V meste Levoča „Atlas rómskych komunít na Slovensku“ odhaduje 3 200
Rómov. Podobný je aj odhad českého autora Jaroslava Balvína, ktorý v pub-
likácii z roku 2001 odhadol počet Rómov v Levoči na 3 000 obyvateľov. Ró-
movia v Levoči obývajú najmä severozápadnú časť mesta, konkrétne ulicu
Poľnú a ulicu Nad tehelňou (pozri fotodokumentáciu na konci podkapitoly).
V Michalovciach odhad hovorí o 2 500 Rómov (Mušinka, A. a kol., 2014),
avšak RPA uvádza v Michalovciach až nepravdepodobných 7 tisíc Rómov,
čo by znamenalo nárast rómskej populácie v tomto meste od roku 1980 až
o 435% (Sčítanie 1980, Vaňo, 2001 a RPA). Rómovia sa v Michalovciach
koncentrujú hlavne na okraji mesta v osade Angi Mlyn, ktorú obýva približne
1 500 Rómov (fotodokumentáciu tejto osady sme uviedli v podkapitole „Se-
gregácia a separácia Rómov“).

Vyšší počet Rómov žije aj v Rožňave, kde „Atlas rómskych komunít na
Slovensku“ odhadol 2 500 Rómov (Mušinka, A. a kol., 2014), ale až 3 500
Rómov odhaduje RPA. Podľa nášho terénneho výskumu žijú Rómovia
v Rožňave hlavne na uliciach Krátka, Čučmianska, Podrákošská, Strmá, Ru-
žová a Cintorínska. V centre Horehronia, v Brezne, uvádza odhad 1 840
Rómov, čo predstavuje asi 10 % obyvateľov mesta. Žijú najmä v časti mesta
Hlavina, kde aj magistrát v niekoľkých etapách staval sociálne byty (RPA).
Tu chce Brezno presídliť aj Rómov z častí Stromová, Záhradná, a z lokality
Predné Halny, čím chce vyriešiť otázku zdevastovaných rómskych obydlí,
ktoré kazia dojem vo východnej časti Brezna (pozri fotodokumentáciu na
konci podkapitoly). 

V krajskom meste Nitra odhadli (Mušinka, A. a kolektív, 2014) približne
2 200 rómskych obyvateľov, odhad RPA uvádza v Nitre až štyri tisíc Rómov.
Pri našom terénnom mapovaní sme v Nitre navštívili aj segregovanú
a značne izolovanú lokalitu Orechov dvor, kde žije cca 250 až 300 Rómov.
Táto lokalita sa nachádza uprostred poľa, vedie tam len nespevnená, prašná
cesta. Fotografie v tejto lokalite sa nám bohužiaľ nepodarilo vyhotoviť. Ró-
movia v Nitre bývajú tiež na Borovej ulici pod Kalváriou, ale aj v niektorých
častiach Štúrovej ulice, ale aj v jednej bytovke na Hollého ulici. Štvortisícovú
komunitu Rómov odhaduje RPA aj v 14 tisícovom Veľkom Krtíši. Je nutné
dodať, že „Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013“ uvádza vo Veľkom
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Krtíši približne 1 700 Rómov a k tomuto údaju sa prikláňame aj my. Podľa
našich zistení žijú Rómovia vo Veľkom Krtíši hlavne v okolí Mierovej
a Školskej ulice.

V meste Humenné sa nachádza rómska osada Podskalka, v ktorej žije od-
hadom 1 625 Rómov (Mušinka, A. a kol., 2014). Tu však ide výhradne o údaj
z rómskej osady Podskalka, ležiacej na okraji Humenného. V tomto odhade
nie sú zahrnutí Rómovia žijúci v meste, preto sa aj na základe nášho opako-
vaného výskumu v tejto lokalite viac prikláňame k údaju 2 347 Rómov v Hu-
mennom, ktorý prinieslo mapovanie rómskych komunít v roku 2004
(Radičová, I. a kol., 2004).

V Krompachoch uvádza „Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013“
(Mušinka, A. a kol., 2014) odhad 1 836 Rómov, no reálne ich tu môže byť
až cez 1 900, pričom sa tu podľa nášho mapovania nachádza päť koncentro-
vaných rómskych zoskupení – Farské lúky, Stará Maša, Hornádska ulica (za
riekou Hornád), Družstevná ulica a Banícka štvrť. Aj v Sečovciach sa na-
chádza veľká rómska osada, ktorú obyvatelia mesta pomenovali „Habeš“
(ul. Dargovských hrdinov). V tejto osade odhadujeme od 1 200 do 1 700
obyvateľov, v celých Sečovciach uvádza „Atlas rómskych komunít na Slo-
vensku“ odhadom 1 947 Rómov. Vo Vranove nad Topľou obývajú podľa na-
šich zistení Rómovia hlavne mestskú časť Čemerné, pričom v celom meste
ich odhadom žije 2 250 (Mušinka, A. a kol., 2014). V mestách juhovýchod-
ného Slovenska sa nachádzajú silné rómske komunity v Kráľovskom
Chlmci, kde podľa odhadu (Mušinka, A. a kol., 2014) žije odhadom 1 822
obyvateľov rómskeho pôvodu. V neďalekých Veľkých Kapušanoch odhad
hovorí o 1 180 Rómoch v meste. Podľa nášho výskumu časť z nich, obýva
štyri bytovky na Čičarovskej ulici.

Veľký počet Rómov žije aj v Revúcej (2 500 Rómov), kde tvoria 20 %
obyvateľov mesta, pričom podľa nášho výskumu väčšina tunajších Rómov
obýva ulice Strmá, SNP a ulicu Prvého slovenského gymnázia. V Hnúšti
odhad zaznamenal 2 300 Rómov (Mušinka, A. a kol., 2014). V Žiari nad
Hronom žije podľa odhadov 1 600 Rómov, pričom problémových je najmä
400 Rómov, ktorí v záhradkárskej oblasti pri rieke Hron vytvorili osadu
zvanú Pod Kortínou (lokalita sa nachádza za ulicou Hutníkov), kde žijú
v provizórnych chatrčiach bez elektriny a bez vody. Sú to zväčša Rómovia,
ktorí žili v bytovkách na ulici Duklianskych hrdinov, avšak neplatili nájom,
a tak ich majiteľ deložoval bez nároku na náhradné ubytovanie (RPA).

81



V meste Tornaľa uvádza starší „Atlas rómskych komunít na Slovensku“
(Radi čová, I. a kol., 2004). približne 2 800 Rómov, jeho aktualizácia uvádza
2 017 Rómov v tomto meste (Mušinka, A. a kol., 2014).

Podľa rovnakého zdroja má mesto Spišská Nová Ves odhadom 2 300
Rómov a časť z nich žije v osade „Vilčurňa“ ležiacej na Lesnej a Potočnej
ulici. Približne 1 866 Rómov žije aj v Sabinove, v lokalite Telek (Severná
ulica) a na spojnici ulíc Moyzesova a Jakubovanská. V meste Liptovský Mi-
kuláš evidujú približne 1 350 Rómov, zhruba polovica žije v časti mesta
Hlboké, kde obývajú sociálne byty. V osemnásťtisícovej Handlovej žije pri-
bližne 1 153 Rómov, ktorí podľa našich zistení obývajú najmä tzv. Banícku
kolóniu. V Starej Ľubovni sa zase na východnom konci mesta, priamo pod
Ľubovnianskym hradom, nachádza rómska štvrť Podsadek, ktorú obýva cca
1 200 Rómov, v samotnej Ľubovni žije sumárne 1 627 Rómov. Na Ulici za
Jarkom a Pod Laščíkom v Stropkove žije veľká časť z 1 175 stropkovských
Rómov, ktorí tvoria cca 10 % obyvateľov tohto okresného mesta. V sused-
nom Svidníku žije približne 800 Rómov, kde ich z bytovky na Goldberge-
rovej ulici museli kvôli narušenej statike vysťahovať. V súčasnosti časť žije
v mestskej ubytovni na ulici Sovietskych hrdinov a časť bola presťahovaná
do bytov nižšieho štandardu na Festivalovej ulici. V Snine k rómskej komu-
nite môžeme odhadom zaradiť približne 1 299 obyvateľov, pričom väčšina
žije na Sídlisku I. v osobitných bytovkách. V Kežmarku odhad uvádza 1 000
Rómov, avšak veľa rómskych rodín bolo z centra Kežmarku v minulých ro-
koch vysťahovaných do iných obcí.

Nariadeniami súvisiacimi s koncepciou rozptylu rómskeho obyvateľstva
v rámci republiky, ktorý sa realizoval na prelome 60. a 70. rokov, sa početné
skupiny Rómov dostali aj do miest, kde predtým rómske etnikum nebolo
príliš početné (Jurová, A., 1996). Často v týchto mestách potom vytvorili
segregovanú rómsku štvrť. Podobný historický vývoj mala aj veľká komunita
Rómov žijúcich v Trnave na Coburgovej ulici. Táto ulica bola pôvodne so
svojimi modernými bytovými domami postavená pre potreby zamestnancov
bývalého Coburgovho závodu, neskôr Trnavských automobilových závodov.
V 70. rokoch minulého storočia, v rámci náboru pracovníkov, dalo vtedajšie
vedenie TAZ k dispozícii byty pre niekoľko desiatok rómskych rodín z vý-
chodného Slovenska. Aj keď väčšina z prisťahovaných Rómov po krátkom
čase skončila s prácou v závode, obytné domy v blízkosti podniku, ktorý
v tom čase zamestnával vyše 5 tisíc ľudí, nielenže neopustili, ale postupne
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ich noví obyvatelia zdevastovali (SITA). Štvrť, v ktorej kedysi nechýbal ob-
chod, materská škola, kultúrna sála pre takmer tisíc návštevníkov, futbalové
ihrisko aj letné kúpalisko, je dnes na nepoznanie a obyvatelia mesta ju pre-
zývajú trnavský Luník IX. Rómska lokalita je aj na Bratislavskej ulici v Ži-
line, kde sa v niekdajších železničiarskych domčekoch na periférii mesta
sústreďuje asi 450 obyvateľov rómskeho etnika. Okrem bývalých železni -
čiar skych bytov tu Rómovia obývajú aj unimobunky, do ktorých mesto vy-
sťahovalo svojich neplatičov.

Medzi ďalšie verejnosti známe mestské etnické getá patrí osada Šobov
v Banskej Štiavnici, kde žijú Rómovia v bývalých baníckych bytovkách
(pozri fotodokumentáciu na konci podkapitoly). Známa je aj rómska lokalita
Bambusky v Martine, tzv. Brooklyn (Textilná ul.) v Ružomberku, Železničná
ulica vo Vrútkach, osada Parný Mlyn a osada Verejnej čistoty v Lučenci, Te-
helná ulica v Žarnovici (500 Rómov), Trenčianska ulica v Novom meste nad
Váhom, Nábrežná ulica v Partizánskom (400 Rómov), Kasáreňská ulica
v Trenčíne, Cukrovarnícka ulica v Topoľčanoch, Internátna ulica v Banskej
Bystrici, osada zvaná Budulov (Budulovská ulica) v Moldave nad Bodvou
(pozri fotodokumentáciu na konci podkapitoly), osada na Kováčskej ulici
v Medzeve (takmer 1 000 Rómov), osada Pod Bikošom vo Veľkom Šariši
(500 Rómov), osada Za Traťou v Lipanoch (600 Rómov), Moyzesova ulica
v Čadci, Ťatliakova ulica v Dolnom Kubíne, ulica Stavbárska (tzv. Pentagón)
a Kopčianska ulica v Bratislave, Kračanská cesta v Dunajskej Strede (430
Rómov), osada Garaždov dvor pri Galante, tzv. Kasáreň (Cukrovarská ulica)
v Sládkovičove s viac ako 600 Rómami, lokalita Ladislavov dvor ležiaca asi
5 km za Levicami (cca 200 Rómov), Ciglianska cesta v Prievidzi, Daxne-
rova ulica vo Fiľakove, osada Dankó Pištu v Kolárove (250 Rómov), Zá-
močnícka a Duklianska ulica v Medzilaborciach, Michalovská ulica
v Sobranciach, osada pri Laborci v Strážskom, osada Pod Šibeňou v Hanu-
šovciach nad Topľou (750 Rómov), osada Fejséš v Kráľovskom Chlmci
a veľké množstvo ďalších ulíc a lokalít. 
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Košické sídlisko Luník IX je najväčším koncentrovaným rómskym zoskupením. Socialistický
projekt multikultúrneho sídliska, kde mali Rómovia tvoriť len tretinu obyvateľov sa nevydaril
a vzniklo čisto rómske sídlisko.

Bytovky na sídlisku Luník IX
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Luník IX

Luník IX
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Luník IX – bytovka na Podjavorinskej ulici. Pri našom terénnom výskume v roku 2010 bola
ešte plne obývaná. Pri terénnom výskume v roku 2013, keď vznikla táto fotografia, bola už
značná časť bytov neobývaná.

Luník IX – bytovky (tzv. „kukurice“) postavené v roku 1995
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Luník IX – bytovka na Hrebendovej ulici. Fotografia z roku 2010 – bytovka je ešte kompletne
obývaná

Luník IX – tá istá bytovka na Hrebendovej ulici v roku 2013. Statik vyhlásil nutnosť zbúrania
bytovky a väčšina bytov je neobývaná – pozri kompletne vybrané okná.
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Luník IX – interiér bytovky na Hrebendovej ulici

Luník IX – panoramatická fotografia sídliska (Hrebendova a Krčméryho ulica)

Košice – nelegálna osada „Na Demetri“ v mestskej časti Ťahanovce. Na fotke je stav z roku
2010. V súčasnosti sú už nelegálne chatrče zbúrané.
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Trebišov – časť štvortisícovej trebišovskej osady, pohľad od cesty. Trebišovská osada sa stala
známou ako centrum sociálnych nepokojov v roku 2004, pri ktorých miestni obyvatelia vyra-
bovali niekoľko obchodov v meste. Na zjednanie poriadku musela byť nasadená aj armáda.

Trebišov – väčšina obyvateľov trebišovskej osady býva v trojpodlažných bytovkách
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Trebišov – bytovky v centrálnej časti trebišovskej osady

Rimavská Sobota – časť rómskeho sídliska na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote. Toto
za socializmu postavené sídlisko malo pôvodne slúžiť zdravotníckemu personálu, no na-
pokon sem boli nasťahovaní Rómovia. V súčasnosti tu žije asi 700 Rómov.
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Rimavská Sobota – rómske sídlisko na Dúžavskej ceste, pohľad od cesty

Rimavská Sobota – Bytovky na Dúžavskej ceste

Rimavská Sobota – rómske sídlisko na Dúžavskej ceste
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Rimavská Sobota – bytovky na rómskom sídlisku na Dúžavskej ceste

Rimavská Sobota – bytovka v zadnej časti rómskeho sídliska
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Rimavská Sobota – deti chystajú drevo na kúrenie

Rimavská Sobota – olašskí Rómovia diskutujúci uprostred sídliska na Dúžavskej ceste
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Humenné – osada Podskalka ležiaca na juhovýchodnom okraji mesta Humenné. V tejto
osade žije odhadom 1600 Rómov, čo z nej robí najväčšie rómske zoskupenie na hornom
Zemplíne. Základným územným segmentom osady sú dve bytovky. Okolo nich stoja mu-
rované domy, ale aj chatrče.

Humenné – vstup do mesta Humenné cez osadu Podskalka (v smere od obcí Ptičie, Chlmec
a Porúbka). Najmä v tejto časti osady sa nachádzajú načierno postavené chatrče.
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Humenné – bytovky v osade Podskalka. Do týchto bytoviek boli v roku 2004 presťahovaní
neplatiči z Kukorelliho ulice v Humennom. Dvere od vchodov chýbajú, každý byt je vybavený
satelitom.

Humenné – deti pred bytovkou v rómskej osade Podskalka
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Humenné – chatrče v osade Podskalka

Humenné – bývanie v zadnej časti osady Podskalka

Humenné – domy v osade na Podskalke
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Levoča – Rómami obývaná ulica Za tehelňou v severozápadnej časti mesta. Práve v tejto
časti mesta žije väčšina levočských Rómov. Niektorí sem boli presťahovaní práve z centra
mesta, kde obývali historicky cenné gotické a renesančné domy, ktoré boli následne zre-
konštruované.

Levoča – rómske obydlia na ulici Za tehelňou. V pozadí historické centrum Levoče.
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Rožňava – obydlia Rómov v Rožňave. Rómovia v Rožňave žijú najmä v severovýchodnej
časti mesta (v smere na obec Čučma)

Brezno – domy Rómov vo východnej časti Brezna, konkrétne Stromová ulica. Východná časť
Brezna (Predné Halny, Zadné Halny, Hlavina) je charakteristická vyšším podielom Rómov.
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Brezno – rómska bytovka v Brezne, časť Zadné Halny

Zvolen – Rómami obývaná bytovka na sídlisku Balkán pri železničnej stanici vo Zvolene

Banská Štiavnica – rómska štvrť Šobov na severnom okraji Banskej Štiavnice. V pozadí
štiav nická kalvária
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Zvolen – tá istá bytovka na sídlisku Balkán z druhej strany

Zvolen – obyvatelia rómskej bytovky na sídlisku Balkán
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Stropkov – chatrče v rómskej osade (ulica Za Jarkom)

Moldava nad Bodvou – chatrčové obydlia v osade Budulov

Moldava nad Bodvou – osada Budulov v Moldave nad Bodvou. Táto osada sa stala mediálne
známou najmä po policajnej razii v roku 2014, pri ktorej mali policajti zbiť niekoľkých Rómov.



5.2 Podiel rómskeho obyvateľstva v slovenských mestách

Čo sa týka podielu rómskeho obyvateľstva v slovenských mestách, tak
podľa odhadov mapovania zaznamenaného v „Atlase rómskych komunít na
Slovensku 2013“ (Mušinka, A. a kol., 2014), má jednoznačné prvenstvo Jel-
šava, kde Rómovia tvoria 40,14 % obyvateľov mesta. Mapovanie z roku
2004 (Radičová, I a kol., 2004) uvádza ešte vyšší podiel – až 45 % Rómov
v Jelšave. Neoficiálne údaje však hovoria, že Rómovia v Jelšave tvoria až
60 % obyvateľov mesta (RPA). Ešte v roku 1992 písali v Obecných novinách
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Poradie Mesto Podiel Rómov %
1 Jelšava 40,14%
2 Dobšiná 36,81%
3 Turňa nad Bodvou 36,78%
4 Fiľakovo 32,17%
5 Hnúšťa 31,88%
6 Medzev 30,27%
7 Tornaľa 27,08%
8 Hanušovce nad Topľou 24,89%
9 Sečovce 23,52%
10 Kráľovský Chlmec 23,40%
11 Giraltovce 22,33%
12 Levoča 21,94%
13 Modrý Kameň 21,49%
14 Krompachy 21,22%
15 Revúca 19,51%
16 Moldava nad Bodvou 18,83%
17 Sobrance 18,63%
18 Hurbanovo 17,72%
19 Trebišov 17,03%
20 Rimavská Sobota 16,30%

Zdroj: Zostavil M.Šuvada na základe Atlasu rómskych komunít na
Slovensku (Mušinka, A. a kol. 2014).

Mestá SR s najvyšším podielom Rómov



o Jelšave ako o meste, kde žije 38 %
až 39 % Rómov a ľudia z majority,
hlavne mladí, húfne utekajú (Kačáni,
D., 1995). Chceli by sme poukázať
na to, že zmena etnického zloženia
mesta Jelšava pravdepodobne na-
stala už koncom 90. rokov a dnes
je už isté, že Rómovia tvoria v Jel-
šave väčšinu obyvateľov. Jelšava je
tak prvé mesto na Slovensku, kde
sa z rómskej minority stala róm-
ska majorita.
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Jelšava – prvé väčšinovo rómske mesto na Slovensku. Jelšava je poznačená vysokou ne-
zamestnanosťou. Zanedbané budovy v meste dokumentujú hospodársky úpadok mesta.

Jelšava



Za Jelšavou nasleduje Dobšiná (36,8 % Rómov) a Fiľakovo (32 %
Rómov). Vo Fiľakove podľa sčítania v roku 1980 tvorili Rómovia 17 % oby-
vateľov mesta, no v súčasnosti to je už spomínaných 32 %. V Medzeve tvoria
Rómovia odhadom 30 % obyvateľov, v Tornali 27 %, v Hanušovciach nad
Topľou 25 % z celkového počtu obyvateľov. Nad 20 % Rómov má ešte mesto
Sečovce (23,52 %), Kráľovský Chlmec (23,40 %), Giraltovce (22,33 %),
Levoča (21,94 %), Modrý Kameň (21,49 %) a Krompachy (21,22 %) (Mu-
šinka, A. a kol., 2014).

Pre úplnosť dodáme, že mestá s najnižším počtom a podielom Rómov na
obyvateľstve sú Nemšová, Rajec, Námestovo, Trstená, Vysoké Tatry, Bytča,
Sliač, Tvrdošín, Svätý Jur, Krásno nad Kysucou, Modra, Nová Dubnica
a Rajecké Teplice.

Predpoklad vývoja početnosti a podielu Rómov v našich mestách počíta
s rastom oboch ukazovateľov, pričom v dôsledku vysokého prirodzeného prí-
rastku rómskej populácie a permanentného „úteku“ majority z týchto lokalít,
nemožno do budúcnosti vylúčiť ani vznik čisto rómskych miest, pričom podľa
nášho názoru ašpirantmi sú napríklad Jelšava, Dobšiná, Medzev a Tornaľa.
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Jelšava – dlhodobo zatvorené obchodné prevádzky v Jelšave môžu byť tiež chápané ako
znak poukazujúci na stagnáciu mesta



5.3 Predpokladaný vývoj rómskej komunity na Slovensku s dôrazom
na regióny s vysokým počtom Rómov

Vývoj početnosti rómskej populácie na Slovensku je výrazne progresívny.
Detská zložka je v rómskej populácii silno zastúpená a rómske obyvateľstvo
je v porovnaní s majoritou mladšie. „Kým v populácii SR tvoria v súčasnosti
deti do 15 rokov 18 % z celkového počtu obyvateľov a ich podiel dlhodobo
klesá, podiel detí v rómskej populácii sa dlhodobo zvyšuje a v súčasnosti
presahuje 30 %“ (Vaňo, B., 2001, s. 27). „Na konci roku 2002 žilo na Slo-
vensku približne 130 tisíc rómskych detí vo veku 0 – 14 rokov. Najmladšiu
populáciu majú Rómovia žijúci v segregovaných osadách. Tu deti do 15
rokov tvoria až 40 % z celkového počtu obyvateľov“ (Vaňo, B., 2001b, s. 28).
Dá sa implikovať, že deti do 15 rokov tvoria zhruba tretinu celkového počtu
Rómov žijúcich na Slovensku, avšak v celoslovenskom priemere tvoria deti
do 15 rokov menej ako pätinu populácie.

Demograf Boris Vaňo odhadol podiel Rómov na celkovom počte obyvate-
ľov SR na 7 %, avšak zároveň dodáva, že podiel rómskych detí v detskej zložke
obyvateľstva SR sa pohybuje na úrovni 14 % (Vaňo, B., 2001b). Pri nedostatku
údajov o rómskej populácii sú základné školy ideálne na dotvorenie predstavy
o raste rómskej populácie. Na konci roku 2002 bolo vo veku povinnej desať -
ročnej školskej dochádzky, čiže vo veku 6 – 15 rokov, 732,3 tisíc detí, z toho
bolo približne 99,4 tisíc rómskych detí (13,6 %) (Vaňo, B., 2001b). Napríklad
na Luníku IX navštevovalo v školskom roku 2013/2014 miestnu základnú
školu 1 038 detí (údaj z internetovej stránky školy), pričom pôrodnosť na tomto
sídlisku sa odhadom pohybuje od 150 do 170 detí ročne. Pri takejto demogra-
fickej tendencii rómskeho obyvateľstva je jasné, že počet Rómov narastá, a to
najmä v regiónoch, kde žije veľké množstvo neintegrovaných Rómov, pričom
na Slovensku sa už rysujú aj regióny, kde by sa pri nezmenenom populačnom
vývoji mohla rómska menšina stať rómskou väčšinou.

Naše prepočty odhadovaného podielu Rómov v jednotlivých okresoch, ktoré
sme uskutočnili na základe „Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013“
(Mušinka, A. a kol., 2014) a Sčítania obyvateľov, domov a bytov (2011), uka-
zujú najvyššie podiely rómskeho obyvateľstva v rámci Slovenska v okrese Re-
vúca (31,5 %-ný podiel rómskeho obyvateľstva). Na druhom mieste v podiele
Rómov sa nachádza okres Rimavská Sobota s odhadovaným 28 %-ným po -
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dielom Rómov v okrese. Vysoký odhadovaný podiel Rómov (22,6 %) je aj
v okrese Rožňava. Vidíme, že všetky okresy regiónu Gemer majú vysoký podiel
Rómov. Ladislav Garassy (2000), ktorý sa rómskej problematike v tomto re-
gióne podrobnejšie venoval o tom píše: „Zhluky obcí s vysokým percentuálnym
zastúpením Rómov sú výrazné hlavne v okolí Fiľakova, Jesenského, Tornale,
Jelšavy a Dobšinej, ktoré vytvárajú súvislý pás naprieč Gemerom“ (s. 59).

Práve v spomínanom okrese Rimavská Sobota populačný vývoj rómskej
menšiny najlepšie dokumentuje gynekológ-pôrodník Dr.Vološin, pracujúci
v tomto okrese, ktorý z vlastných skúsenosti tvrdí, že: „Kým v sedemdesia-
tych rokoch bolo každé štvrté novorodené dieťa v okrese Rimavská Sobota
rómskeho pôvodu, v osemdesiatych rokoch to bolo každé tretie a v deväťde-
siatych rokoch už polovicu novonarodených detí privádzali na svet rómske
rodičky“ (Bugár, J., 2007). Počas nášho terénneho výskumu v Rimavskej
Sobote sme navštívili aj kanceláriu rómskeho aktivistu Vojtecha Kokényho,
ktorý tento údaj označil za neaktuálny a odhadoval, že až tri štvrtiny detí na-
rodených v okrese Rimavská Sobota sú rómskeho pôvodu. Takáto populačná
dynamika rómskej menšiny na Gemeri nie je ničím novým, veď už v 50
rokov starej práci Horváthová (1964) píše: „Pôrodnosť Cigánov je niekoľ-
konásobne vyššia ako u ostatného obyvateľstva, takže v percentuálnom zlo-
žení v týchto rokoch dochádza k značným posunom v prospech Cigánov.
Tento proces je najmarkantnejší na Gemeri, kde sa slovenské obyvateľstvo
stále pridržiava jednodetného systému, ktorý bol pôvodne motivovaný sna-
hou o zachovanie celistvosti rodinného majetku“ (s. 370).

Podobné je to aj v spádovom regióne mesta Kráľovský Chlmec, kde
v miestnej nemocnici na pôrodníckom oddelení viedli štatistický prehľad
pôrodov. Interné štatistické údaje poukazujú na to, že od roku 1992 do roku
2001 evidovali v nemocnici celkovo 5747 pôrodov. Z nich bolo 2027 pôro-
dov rómskych matiek (RPA). Je na škodu, že takáto presná štatistika pôrodov
rómskych matiek je ojedinelá, nakoľko na základe týchto údajov by sme
mohli urobiť presnejšie odhady, ktoré by nám napovedali, ako bude v bu-
dúcnosti vyzerať etnické zloženie v spádovom regióne danej nemocnice.
V spomenutom spádovom regióne mesta Kráľovský Chlmec je budúci vývoj
podielu rómskej populácie na základe pôrodnosti jednoznačný.

Za región s tradične vysokou koncentráciou Rómov je považovaný Spiš,
pričom v podiele Rómov vystupuje do popredia najmä okres Kežmarok, kde
podľa našich prepočtov, vychádzajúcich z „Atlasu rómskych komunít na Slo-
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vensku 2013“ (Mušinka, A. a kol., 2014), tvoria Rómovia odhadom 26 %
obyvateľov okresu. Iné okresy na Spiši sú na tom podobne, keď podľa so-
ciografickej mapy zostavenej Matulayom a kolektívom (2003) sa aj v okrese
Spišská Nová Ves potvrdil „nie príliš priaznivý vývoj, podľa ktorého počet
Rómov v okrese dosiahol 14 000 osôb, čo je 15 % obyvateľstva, pričom po -
diel detí a mládeže do 18 rokov na rómskej populácii tu tvorí 51 %“ ... „Ró-
movia sa na obyvateľstve okresu podieľajú 15 %, ale na natalite 31 %“
(Matulay, S., 2003, s. 67). 

Veľmi málo spomínaným okresom, kde je vysoký podiel rómskej populá-
cie je okres Gelnica, kde naše výpočty odhadujú 25,7 %-ný podiel Rómov.
Dovolíme si tvrdiť, že celkovo údolie rieky Hnilec sa rýchlo môže stať regió-
nom s veľmi výrazným podielom Rómov. Nachádzajú sa tu totižto obce s veľ-
kými rómskymi osadami ako Švedlár (1 277 Rómov), Mníšek nad Hnilcom
(795 Rómov), Richnava (2 000 Rómov), Nálepkovo (1 615 Rómov) a iné,
pričom aj centrum Hnileckej doliny, mesto Gelnica, má veľkú rómsku osadu
(odhady počtu Rómov podľa – Mušinka, A. a kol., 2014). Viaceré obce
v tomto regióne, vrátane okresného mesta Gelnica, sú pre lacné nehnuteľnosti
kandidátmi na sťahovanie neprispôsobivých Rómov z iných lokalít. Kedysi
sa medzi tu žijúcimi občanmi hovorilo o možnom sťahovaní časti košických
neplatičov priamo do Gelnice. Podiel Rómov v tomto ekonomicky depresnom
regióne samozrejme narastá nielen ich vysokou reprodukciou, ale tiež odcho-
dom nerómskeho obyvateľstva, hlavne mladších ročníkov. Vysoký podiel
Rómov zaznamenávajú aj okresy Spišská Nová Ves (21,7 % Rómov), Vranov
nad Topľou (21,7 %), Košice-okolie (20,4 % Rómov), Sabinov (19,3 %), Le-
voča (18 %), Lučenec (17,8 %) a Trebišov (17 %-ný podiel Rómov).

5.4 Rómske vidiecke obce ako budúce „rómske mestá“?

V tejto časti knihy by sme radi spomenuli počtom obyvateľov väčšie vi-
diecke obce, v ktorých majú Rómovia výrazné zastúpenie alebo sú v týchto
obciach už majoritou. Všetky tu uvádzané súčasné počty Rómov v daných
obciach sú odhady pochádzajúce z „Atlasu rómskych komunít na Sloven-
sku“ (Mušinka, A. a kol, 2014).

V dôsledku vysokej natality v rómskej populácii nie je vylúčené, že sa
z niektorých „rómskych“ vidieckych obcí môžu v budúcnosti stať „rómske
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mestá“. Dovolíme si tvrdiť, že v tomto smere najvážnejším adeptom je obec
Jarovnice v sabinovskom okrese, kde žije 5 831 obyvateľov, pričom pri-
bližne 4 879 z nich je rómskeho pôvodu. Aj z tohto dôvodu sme v obci Ja-
rovnice opakovanie uskutočnili terénny výskum (pozri fotodokumentáciu
na konci podkapitoly). Pri sčítaní v roku 1980 tvorili Rómovia v obci Ja-
rovnice 53,69 % obyvateľov obce, no v súčasnosti už tvoria približne 85 %
obyvateľov obce. Budúci vývoj v obci Jarovnice dokumentujú aj dve tunaj-
šie školy, zjednodušene nazývané ZŠ I. a ZŠ II. Základná škola I. je čisto
rómska a podľa údajov školy ju navštevuje 1 023 rómskych žiakov, z toho
až 223 v prvom ročníku. Základná škola II. je zmiešaná, navštevuje ju 407
žiakov, z toho je podľa našich odhadov 88 nerómskych žiakov a 319 róm-
skych žiakov. Vývoj na tejto škole (ZŠ II. Jarovnice) dokumentuje aj sku-
točnosť, že z 252 žiakov prvého stupňa (1. – 4. ročník) je podľa našich
odhadov len 26 nerómskych žiakov. Tu treba brať do úvahy, že pravdepo-
dobne časť nerómskych rodičov sa rozhodla umiestniť svoje deti do škôl
v okolitých obciach. Aj napriek tomu porovnanie 1 342 rómskych žiakov
a 88 nerómskych žiakov v jarovnických školách napovedá, ako bude vyze-
rať skladba obyvateľstva v obci Jarovnice v budúcnosti. Od roku 2010 má
obec Jarovnice aj rómskeho starostu, keďže od posledných volieb do obec-
ného zastupiteľstva (v roku 2006) vzrástol počet Rómov, ktorí mohli voliť,
takmer o tisícku. Priemerný vek obyvateľov obce je 22 rokov. Podľa údajov,
ktoré si vedie starosta obce, sa v obci rodí približne 170 až 200 detí ročne,
absolútna väčšina v rómskych rodinách. Aj kvôli tomu sa z Jarovníc v bu-
dúcnosti môže stať čisto rómske „mesto“.

Veľká rómska komunita je aj v obci Pavlovce nad Uhom (okres Micha-
lovce), kde žije 4 385 obyvateľov, z toho 2 940 Rómov, pričom pri sčítaní
v roku 1980 tu žilo 1 300 Rómov. Rómovia z tejto obce sú považovaní za
viac integrovaných, skoro polovica z nich periodicky žije alebo pracuje v za-
hraničí, hlavne vo Veľkej Británii a Švédsku. 

V obci Lomnička v staroľubovnianskom okrese žije 2 506 obyvateľov,
takmer 100 % Rómovia. Podľa informácii od starostu sa v tejto obci každý
rok narodí cca 80 detí. V tejto obci nie sú ničím výnimočné ani ženy, ktoré
rodia v pravidelných intervaloch od skorej mladosti až do konca reprodukč-
ného veku. V roku 1980 žilo v Lomičke 645 Rómov, čo značí, že sa ich
počet za tridsať rokov (od roku 1980) zvýšil takmer štvornásobne. Ak
by sme to mali vyjadriť matematicky, tak Index populačného rastu za
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obdobie rokov 1980 až 2014 dosiahol v obci Lomnička hodnotu 389 %.
Čisto hypoteticky vzaté, ak by od roku 1980 rástla celá populácia na
Slovensku rovnakým tempom ako populácia v rómskej obci Lomnička,
tak by v súčasnosti malo Slovensko vyše 19 miliónov obyvateľov. Po-
dobné obrovské prírastky sú typické pre neintegrované rómske komunity
dlhodobo, a to nielen v súčasnosti, ale aj v minulosti, čo dokladuje aj staršia
publikácia od Horváthovej, kde sa píše: „Populačný vzrast Cigánov je vý-
razný aj pri porovnávaní súpisu z rokov 1924 a 1952. V mnohých obciach
vzrástol ich počet trojnásobne, ba až štvornásobne“ (Horváthová, E., 1964,
s. 371). Za ďalšiu čisto rómsku obec môžeme označiť obec Jurské (okres
Kežmarok), ktorá má tisíc obyvateľov, takmer všetko Rómov.

Kecerovce (okres Košice-okolie) sú obec, v ktorej žije približne 2 992
Rómov a tvoria vyše 90 % obyvateľov obce. V roku 1980 tu Rómovia tvorili
56 % obyvateľov obce. V obci Bystrany v spišskonovoveskom okrese žije
3 314 obyvateľov, z nich je odhadom 2 772 rómskeho pôvodu. Pri sčítaní
v roku 1980 tvorili Rómovia v Bystranoch polovicu (51,08 %) obyvateľov
obce, odvtedy sa ich podiel zvýšil o viac ako 30% na 83,6 % (Sčítanie 1980)
(Vaňo, B., 2001) (Mušinka, A. a kol, 2014). 

Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 sú Smižany s 8 629
obyvateľmi najväčšou vidieckou obcou v SR bez štatútu mesta. Z tohto počtu
je odhadom 2 509 rómskeho pôvodu. Niektorí Rómovia žijú integrovane
medzi majoritným obyvateľstvom, no väčšina býva v asi dvojtisícovej osade.
Obec Rakúsy v kežmarskom okrese má 2 671 obyvateľov, pričom 2 104 je
odhadom rómskeho pôvodu. To značí, že tvoria 79 % obyvateľov obce, pri-
čom pri sčítaní v roku 1980 tvorili 57 % obyvateľov obce (Sčítanie 1980)
(Vaňo, B., 2001) (Mušinka, A. a kol, 2014).

V Rudňanoch (okres Spišská Nová Ves) žije 4 024 obyvateľov, z nich je
2 063 rómskeho pôvodu. Pod vplyvom prichádzajúcich Rómov, ako aj zvy-
šujúceho sa počtu Rómov v tejto obci, sa začali Nerómovia z danej lokality
sťahovať preč. Podobná situácia je aj v neďalekej štvortisícovej obci Marku-
šovce, kde Rómovia tvoria odhadom 2 385 obyvateľov. Aj v obci Veľká Lom-
nica (okres Kežmarok) žije odhadom 2 015 Rómov. Pod Spišským hradom,
v obci Žehra, žije 2 229 obyvateľov, z toho približne 1 744 je rómskeho pô-
vodu. Aj v tejto obci sa od sčítania v roku 1980 počet Rómov strojnásobil,
keď ich tu v roku 1980 bolo 518 a dnes ich je spomínaných 1 744 (Sčítanie
1980) (Mušinka, A. a kol, 2014). 
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V Chminianskych Jakubovanoch žije 2 178 obyvateľov, z nich je približne
1 760 rómskeho pôvodu. Rómska komunita v Chminianskych Jakubovanoch
má podľa starostu stabilný ročný prírastok 65 – 70 detí ročne (RPA). Západo-
slovenská obec Zlaté Klasy má 3 705 obyvateľov, z nich je odhadom 2 300
Rómov. V obci Stráne pod Tatrami žije 1 805 obyvateľov, z toho je okolo 1 585
rómskeho pôvodu. Podľa údajov starostu sa v rómskej osade v Stráňach pod
Tatrami rodí približne 40 detí ročne, avšak priamo v obci, kde žijú Nerómovia,
je ročný počet narodených detí nezriedka rovný nule. Nerómovia, ktorí ešte
žijú v tejto obci, sú zväčša starší ľudia, pričom mladší ľudia z majority zväčša
opustili túto nie príliš perspektívnu obec. Podľa nášho osobného názoru sa tento
proces približne do roku 2020 skončí a túto dedinu budú obývať výhradne Ró-
movia. Ďalšie obce s väčším počtom Rómov sú Jasov (1 700 Rómov), Zborov
(1 696), Krásnohorské Podhradie (1 527), Veľká Ida (1 460) Podhorany (1 475
Rómov), Hranovnica (1 452) a Turňa nad Bodvou (Rómov 1 350).

Budúci vývoj rómskej komunity v mestách, vidieckych obciach a regió-
noch s početnou komunitou neintegrovaných Rómov je determinovaný
dispro porčným stavom natality, pretože rómska komunita zaznamenáva
dlhodobo vysokú pôrodnosť (Kotvanová, A. – Szép, A., 2003). Podľa demo-
grafických analýz je v obciach s veľmi nízkym životným štandardom, kde
veľkú časť obyvateľov tvoria Rómovia, plodnosť viac ako 3,5-násobná v po-
rovnaní s celoslovenským priemerom (Meszároš, J. – Vaňo, B., 2004). Dá
sa pritom povedať, že platí pravidlo, čím zaostalejšia rómska komunita, tým
vyšší prirodzený prírastok sa v nej zaznamenáva. V tomto kontexte bude
rómska populácia naďalej zabezpečovať zvyšovanie relatívneho podielu det-
skej zložky, a to hlavne v lokalitách východného Slovenska, kde má vyššie
percentuálne zastúpenie (Podolák, 2000). V súčasnosti je tiež badateľné, že
aj vyľudňujúce sa dediny v niektorých regiónoch s množstvom opustených
domov sú lákadlom pre Rómov, pričom viditeľné je to najmä na Gemeri (Še-
besta, M., 2003b). V takýchto mestách a regiónoch sa môže začať prejavovať
fenomén označovaný v zahraničnej literatúre ako „biely útek“ („white
flight“), ktorý je charakteristický početným sťahovaním bieleho obyvateľstva
z oblastí, kde narastá koncentrácia nebieleho obyvateľstva. Tento pojem sa
začal používať hlavne v súvislosti s USA, avšak v súčasnosti s týmto pojmom
operujú už aj viacerí európski autori (Brama, A., 2006) (Musterd, S., 2005),
ktorí tento termín používajú v súvislosti s mestami západnej Európy, kde
žije veľká komunita neeurópskych prisťahovalcov.
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Jarovnice – budúce čisto rómske mesto? (fotené z kopca nad rómskou osadou)

Jarovnice – domy v rómskej osade

Jarovnice – rómska osada v Jarovniciach



112

Rómska osada v Jarovniciach



Dovolíme si tvrdiť, že ak nie v regiónoch, tak minimálne v niektorých ob-
ciach na Slovensku prebieha obdoba fenoménu „white flight“ – „biely útek“.
Pri aplikovaní tohto pojmu („white flight“ – „biely útek“) na Slovensko by
sme mohli zaznamenať, že zvyšovanie počtu Rómov v určitom regióne môže
znamenať absolútny pád ceny nehnuteľností a dovtedy selektívna migrácia
z tohto regiónu sa môže zmeniť doslova na „útek“. V takejto lokalite ostanú
z majoritného obyvateľstva iba starší ľudia, pričom opustené domy budú ob-
sadzovať opäť Rómovia. Jeden zo scenárov budúceho vývoja v obciach a re-
giónoch, kde majú Rómovia vyššie zastúpenie teda predpokladá, že postupná
etnická dominancia Rómov a odchod majoritného obyvateľstva môže spô-
sobiť až ekonomický a sociálny kolaps týchto regiónov.
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Veľká Ida – príbytky v miestnej rómskej osade. Vo Veľkej Ide žije odhadom 1 500 Rómov.

Hermanovce  – rómska komunita v Hermanovciach má asi 500 osôb. Miestna osada patrí
medzi najzaostalejšie.



6. 

RÓMSKA KOMUNITA V EURÓPSKYCH 
MESTÁCH A JEJ POROVNANIE 

SO SLOVENSKOM

Rómovia vo väčšom alebo menšom počte žijú v každom štáte Európy
a ako píše Kumanová: „Diasporicky žijú Rómovia všade na svete, snáď s vý-
nimkou južného pólu a Grónska“ (Kumanová, Z., 1998, s. 1). Podiel Rómov
na obyvateľstve dosiahol v niektorých štátoch 8 až 12 %, pričom v Európe
existujú mestské štvrte aj s 50 000 Rómami (Balvín, J. a kol., 2001, s. 33).
Keďže Rómovia patria medzi najmenej obľúbené etniká v Európe, často žijú
koncentrovane v určitej časti mesta alebo vo vyslovene segregovaných
štvrtiach. Najväčšie rómske osídlenie na Slovensku je Luník IX, kde podľa
neoficiálnych odhadov môže žiť až 7 tisíc Rómov. A ako je to s Rómami
v Európe a v európskych mestách?

6.1 Česká republika

Pri poslednom sčítaní ľudu sa k rómskej národnosti v ČR prihlásilo 11 746
osôb. Počet príslušníkov rómskej komunity v Česku sa však môže pohybovať
okolo 240 tisíc, pričom asi tretina z nich žije v segregovaných mestských
štvrtiach (RPA). Podobný odhad má aj Jozef Balvín, ktorý na území Českej
republiky uvádza 220 tisíc Rómov (Balvín, J. a kol., 2001), avšak niektorí
autori udávajú aj vyššie počty, napríklad P. Klíma (1997) píše, že počet
Rómov v Čechách môže byť niekde medzi 250 až 300 tisíc.

Na zvyšovaní počtu Rómov v Česku sa najskôr podieľala migrácia zo Slo-
venska a neskôr aj vysoké populačné prírastky rómskeho etnika. „Nárast
rómskeho obyvateľstva v rokoch 1970 a 1980 bol v českých krajinách 9,6
krát väčší ako prirodzený prírastok všetkých obyvateľov“ (Nečas, C., 1993,
s. 48). Len pre zaujímavosť „Rómovia žijúci v ČSSR si pri sčítaní v roku
1980 priznávali z 10 % národnosť českú, z 75 % národnosť slovenskú, z 15
% národnosť maďarskú“ (Šatava, L., 1994 s.59). 
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Pre účely tejto práce sú však zaujímavé najmä mestá a lokality, ktoré sú
z hľadiska počtu Rómov alebo veľkosti rómskeho zoskupenia považované
za najvýznamnejšie. Priestorovo najvyššie počty Rómov boli vždy v cenzoch
zistené v bývalom Severočeskom a Severomoravskom kraji, kedy počty róm-
skej populácie v oboch týchto krajoch predstavujú takmer polovicu celko-
vého počtu Rómov v ČR (Nečas, C., 1993). „Okrem Prahy bolo v českých
krajinách v roku 1980 zistených celkom 30 okresov, kde presahoval počet
Rómov 1 000 osôb, z nich bolo 9 okresov v bývalom Severočeskom a 9 okre-
sov v bývalom Severomoravskom kraji. Najvyššie počty rómskej populácie
mali okresy Ostrava (5 281 osôb), Most (3 972 osôb), Karviná (3 308 osôb)
a Sokolov (3 099 osôb). V siedmich okresoch predstavovali Rómovia viac
ako 2 % populácie. Boli to okresy Most (3,4 %), Sokolov (3,2 %), Teplice
(2,8 %), Chomutov (2,8 %), Louny (2,6 %), Ústí nad Labem (2,4 %) a Tachov
(2,0 %). Najväčšia časť rómskej populácie bola sústredená v 30 mestách
s viac než 500 Rómami, v ktorých žilo takmer 40 000 rómskych obyvateľov“
(Nečas, C., 1993, s. 51).

Naopak priestorovo najmenej Rómov v žije v Juhočeskom kraji, pričom
v tomto kraji je výnimkou akurát mesto České Budějovice a mesto Český
Krumlov, kde percentuálne zastúpenie Rómov je totožné s mnohými okresmi
Severočeského kraja (Davidová, E., 2000). „Rómovia prišli do Českého
Krumlova z východného Slovenska v rokoch 1946 až 1948 a z piatich veľkých
rodín sa rozrástli na dnešných 775 rómskych obyvateľov. V tomto meste tvo-
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Územie, kraj Počty Rómov Prírastok Podiel Rómov

1970 1980 abs. v % 1970 1980

Hl. mesto Praha 3593 6247 2654 74% 0,31% 0,53%

Stredočeský 5655 8533 2878 51% 0,50% 0,74%

Juhočeský 8741 12069 3328 38% 1,03% 1,37%

Severočeský 17795 24122 6327 36% 1,61% 2,07%

Východočeský 5279 7925 2646 50% 0,44% 0,63%

Juhomoravský 4080 7259 3179 78% 0,21% 0,36%

Severomoravský 12156 18330 6174 51% 0,68% 0,95%

Spolu 60279 88587 23308 47% 0,61% 0,86%

Zdroj: Nečas, C., 1995 

Veľkosť a prírastok rómskej populácie v českých krajoch v rokoch 1970 – 1980



ria Rómovia v súčasnosti viac ako 5 % obyvateľov“ (Balvín, J. a kol., 2001,
s. 70). Väčší počet Rómov sa v južných Čechách nachádza ešte v okolí mesta
Prachatice. Najviac Rómov v Českej republike žije v Severočeskom regióne,
napríklad iba v Ústeckom kraji výskumy zachytili 63 sociálne vylúčených
lokalít, v ktorých žije až 22 tisíc Rómov. V stotisícovom Ústí nad Labem
býva podľa odhadov mesta 11 až 15 tisíc Rómov, pričom veľké koncentro-
vané rómske zoskupenie je hlavne vo štvrti Předlice (Balvín, J. a kol., 2001).
Celkovo môžeme povedať, že Ústecký kraj čelí prílevu sociálne slabých ob-
čanov, predovšetkým Rómov. Do tohto kraja sú často nasťahovaní neplatiči
z lukratívnych bytov v Prahe a stredných Čechách, pričom sú celé paneláky
odpredané realitným kanceláriám a tie do nich sťahujú Rómov z Prahy, či
iných miest. Takto vzniklo aj koncentrované rómske zoskupenie na sídlisku
Janov v Litvínove, kde žije niekoľko tisíc Rómov. Asi najznámejšou rómskou
štvrťou v Čechách je sídlisko Chánov ležiace na okraji severočeského mesta
Most, kde Rómovia žijú v trinástich rozpadávajúcich sa panelákoch. Na
tomto sídlisku, ktoré vzhľadom pripomína košický Luník IX, je 355 bytov,
v ktorých žije viac ako 1 600 Rómov. Veľké percento Rómov má aj mesto
Chomutov, ale aj okolité mestá ako Kadaň, Jirkov a Klášterec nad Ohří
(Nečas, C., 1993).

Druhým regiónom v ČR s nadpriemerným počtom Rómov je Severná Mo-
rava a Sliezsko, kde hlavne v ostravskej aglomerácii žije veľa Rómov. „V Ostra -
ve sa pri sčítaní ľudu v roku 1991 prihlásilo k rómskej národnosti iba 1 600
osôb, no podľa evidencie magistrátu žilo v meste 10 800 Rómov, zatiaľ čo
Rómska občianska iniciatíva tento počet odhadovala na 45 – 50 tisíc osôb“
(Nečas, C., 1993, s.51). Reálnejší odhad je však okolo 20 tisíc Rómov žijú-
cich v tomto meste. Väčšina ostravských Rómov  pochádza z oblasti Spiša,
odkiaľ sa do Ostravy postupne od 50. rokov sťahovali za prácou a neskôr za
rodinou (Pavelčíková, N., 2000). Podľa Pavelčíkovej terénneho výskumu
existuje v Ostrave desať väčších rómskych lokalít, pričom k častiam Ostravy
s veľkým počtom Rómov patria napríklad Zábřeh, Přívoz a Mariánske Hory
(Pavelčíková, N., 2000). Veľa Rómov žije aj v sliezskej časti Ostravy a najmä
v časti Ostrava-Vítkovice, kde sa pomaly tvorí najväčšie sociálno-etnické
zoskupenie v Ostrave (Merta, P., 2008). Početná rómska komunita žije aj
v neďalekom meste Orlová, a to najmä vo štvrti Poruba. V ďalšom susednom
meste Bohumín je rómska enkláva na ulici Petra Cingra, kde v jednom pa-
neláku žije asi tristo Rómov. Z ďalších miest v tomto regióne treba spomenúť
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aj mestá Karviná, Havířov, Opava, Bruntál a Krnov, v ktorých sa tiež kon-
centruje početná rómska komunita (Balvín, J. a kol., 2001).

Aj v Brne sa nachádzajú koncentrované rómske zoskupenia, pričom od-
borníci odhadujú, že v 350 – tisícovom Brne žije okolo 15 tisíc Rómov. Naj-
väčšie rómske koncentrované zoskupenie je na vedľa seba ležiacich uliciach
Cejl, Bratislavská a Francúzska (Cicvárková, R., 2008). Rómska štvrť na
Cejlu má svoje historické korene spojené s rozvíjajúcou sa manufaktúrnou
a priemyselnou výrobou, keď tu vznikali veľké priemyselné areály a domy
pre robotníkov. Malé a menej kvalitné byty, ktoré tu boli v tejto dobe vysta-
vané, dnes obývajú väčšinou Rómovia (Merta, P., 2008). „Nižšia atraktívnosť
týchto území pre bývanie je daná nielen kvalitou samotných bytov, ale je
umocnená tým, že vnútrobloky sú častokrát využívané na výrobnú alebo skla-
dovaciu činnosť“ (Cicvárková, R., 2008, s. 104). Na južnej Morave žijú ešte
väčšie rómske komunity v Hodoníne, Uherskom Brode, Holešově a Starom
Měste pri Uherskom Hradišti. Najpočetnejšou rómskou komunitou na juhu
Moravy je však komunita v Břeclavi. V meste s 26 tisíc obyvateľmi žije asi
1 300 Rómov (RPA). Rómske komunity žijúce v určitej časti mesta koncen-
trovane sa nachádzajú aj v Přerově na Kojetínskej a Škodovej ulici, ale tak-
tiež aj v Prostejově a vo Vsetíne (Víšek, P., 2004).

Podľa kvalifikovaných odhadov žije v českom hlavnom meste Prahe 17
až 24 tisíc Rómov, pri sčítaní sa tu však k rómskej národnosti prihlásilo len
653 ľudí. Pražský magistrát odhaduje, že asi 70 % všetkých pražských
Rómov poberá sociálne dávky. Konkrétne údaje o priestorovom rozmiestnení
Rómov v jednotlivých pražských štvrtiach nie sú k dispozícii, avšak sú do-
stupné údaje o rómskych školopovinných deťoch, pričom podľa týchto úda-
jov je v okrese Praha 3 v porovnaní s celopražským priemerom až
päťnásobne vyššia koncentrácia rómskych detí (Klíma, P., 1997). V okrese
Praha 3 leží totiž mestská štvrť Žižkov, kde býva najväčší počet pražských
Rómov. Ďalšie štvrte, kde Rómovia žijú tradične vo väčšom počte, sú Karlín
a Smíchov, ale tak ako aj zo Žižkova, tak aj z týchto štvrtí ich pomaly vytlá-
čajú developeri a realitné kancelárie (Krajčířová, J., 1997) (RPA).

Ďalším z miest s vyšším počtom Rómov je aj Česká Třebová, kde na síd-
lisku Borek žije v bývalých panelákoch po sovietskej armáde asi 500 Rómov.
Podobne je na tom aj Jablonec nad Nisou s 2 400 Rómami a taktiež Cheb
s 2 500 Rómami (Krajčířová, J., 1997) (RPA). Ďalšie české mestá, kde by
sme mohli nájsť väčšie rómske komunity sú Plzeň, Roudnice nad Labem,
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Broumov, Pardubice, Česká Kamenice, Sokolov, Tábor, Trutnov, Mladá Bo-
leslav a iné. 

V porovnaní so Slovenskom sú Rómovia žijúci v Česku oveľa viac urbani-
zovaní. Pri sčítaní v roku 1980 bol podiel mestskej a vidieckej zložky rómskeho
obyvateľstva v Českej republike 81:19, ale na Slovensku 40:60 (Šatava, L.,
1994, s. 59). Hlavný rozdiel je teda ten, že zatiaľ čo na Slovensku žije väčšina
Rómov vo vidieckych lokalitách a menších mestách, v Českej republike vysoko
prevažuje mestské osídlenie. „V Českej republike sa Rómovia v období po roku
1945, väčšinou migráciou zo Slovenska, usadili buď vo veľkých mestách ako
Praha, Plzeň, Brno, Olomouc, České Budějovice alebo v oblastiach českého či
moravského pohraničia, prevažne v oblastiach priemyselných ako Ostravsko-
Karvinsko, Most alebo Ústí nad Labem“ (Davidová, E., 2000, s. 24). „Preto
aj v súčasnosti tvorí urbanizovaná časť rómskej populácie v Čechách štvorpä-
tinový podiel z celkového počtu Rómov žijúcich v Čechách“ (Nečas, C., 1993,
s. 46). V Česku sa preto rómske osady, aké poznáme napríklad z východného
Slovenska nenachádzajú, ale zato takmer každé väčšie mesto v Českej republike
má koncentrované rómske zoskupenie.

Ďalším rozdielom je aj stupeň asimilácie, ktorý je u Rómov v Česku vyšší
a to aj u tých Rómov, ktorí žijú v izolovaných mestských lokalitách. Aj z na-
šich terénnych výskumov môžeme potvrdiť fakt, že slovenskí Rómovia
z koncentrovaných zoskupení, ako sú napríklad Luník IX, Podskalka, Pod-
sadek a iné, bežne používajú rómsky jazyk, avšak Rómovia v Čechách róm-
sky jazyk nepoužívajú, respektíve používajú jazyk (etnolekt), ktorý je
zmesou češtiny, slovenčiny a rómčiny (Krajčířová, J., 1997).

6.2 Bulharsko

V takmer osemmiliónovom Bulharsku žije podľa niektorých odhadov
vyše 800 tisíc Rómov. Teda približne každý desiaty občan Bulharska je Róm,
aj keď presný počet nie je známy, keďže väčšina bulharských Rómov sa pri
sčítaniach hlási k bulharskej alebo tureckej národnosti. Bulharsko je zároveň
krajinou, kde značná časť Rómov žije vo veľkých mestách, pričom Rómovia
a rómske štvrte sú súčasťou takmer každého väčšieho bulharského mesta.
Podľa Fonsecovej sa „mestskí Rómovia v Bulharsku považujú za najviac vy-
korenených v Európe“ (Fonsecová, I., 1995, s. 103).
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Oproti Slovensku majú bulharské mestá oveľa väčšie rómske štvrte, pre-
tože sa Rómovia na Balkáne, na rozdiel od Rómov na Slovensku, najčastejšie
usadzovali v mestách. Horváthová to vo svojej knihe opisuje nasledovne:
„V Uhorsku, najmä v úrodnejších, bohatších oblastiach nebolo takmer obce,
v ktorej by neboli aj Cigáni. Na Balkáne sa Cigáni sústreďovali do väčších
celkov. Cigánske machali, mahali alebo kvartale, pozostávajúce z niekoľko
sto, ba aj niekoľko tisíc ľudí, nie sú dnes ničím mimoriadnym“ (Horváthová,
E., 1964, s. 76). Treba brať do úvahy, že v období, keď Horváthová písala
svoju prácu, žilo v Bulharsku zhruba 170 tisíc Rómov. Dnes ich tam je od-
hadom 700 až 800 tisíc, čiže rómske mestské štvrte odvtedy veľkostne ešte
výrazne narástli.

V Bulharsku sa častokrát stáva, že mesto má viac rómskych štvrtí. Svoju
osobitnú štvrť majú napríklad tureckí Rómovia vyznávajúci islam a vo vlast -
nej štvrti žijú zase kresťanskí Rómovia. Horváthová o tomto fenoméne píše:
„V celej juhovýchodnej Európe bola v minulosti jasná tendencia usadzova-
nia ľudí do jednotlivých štvrtí mesta podľa etnickej, prípadne konfesnej prís -
lušnosti. Podobne sa osadzovali do vlastných štvrtí Cigáni, a to zvlášť
domáci a zvlášť tureckí, prípadne poturčení“ (Horváthová, E., 1964, s. 76).
Šatava (1994) uvádza, že bulharskí Rómovia sú zo 75 % moslimovia. Ide
buď priamo o tureckých Rómov, väčšinou sú to však poturčení domáci Ró-
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Podiel rómskej menšiny v Bulharsku podľa sčítania v roku 2001

Zdroj: http://www.targetmap.com



movia. Mnohí bulharskí Rómovia skrývajú svoju identitu tým, že tvrdia, že
sú Turci (Fonsecová, I, 1995). Vo všeobecnosti sú tureckí Rómovia, čiže Ró-
movia-moslimovia považovaní za menej integrovaných ako Rómovia kres-
ťanskí. Rómovia, ktorí v Bulharsku ešte žijú kočovným alebo polokočovným
životom sú výhradne moslimovia, pričom hovoria po turecky, iba málokedy
ešte používajú aj rómčinu (Fonsecová, I., 1995). Naopak kresťanskí Rómovia
používajú zväčša bulharčinu. „Hneď po 2. svetovej vojne sa v rómskych čas-
tiach miest zakladali rómske jasle a materské škôlky, kde sa rómske deti
priuči li hygienickým návykom, no hlavne sa naučili aktívne ovládať bulhar-
činu“ (Horváthová, E. 1964). Avšak v súčasnosti rómske deti takmer vôbec
škôlky nenavštevujú a v rómskych štvrtiach sa znovu objavuje zaniknutý fe-
nomén, že rómske deti idúce do školy nevedia po bulharsky. 

Ako už bolo spomenuté, v Bulharsku sa rómska štvrť nachádza skutočne
v každom väčšom meste, najvýraznejšie sú komunity v troch mestách –
Sofia, Plovdiv a Sliven. V Sofii žije podľa odhadov viac ako sto tisíc Rómov,
pričom obývajú svoje obrovské štvrte. Primátor Sofie je známy tvrdým pos -
tupom voči Rómom a veľa z nich dal presťahovať do rómskeho geta „Bata-
lova Vodenica“ a do lokality „Suhodol“. Veľké rómske štvrte v Sofii sú
miestom sociálneho, ale aj etnického napätia, pričom v rómskych štvrtiach
a v ich okolí viackrát vypukli rozsiahle násilnosti.

Za hlavné mesto Rómov v Bulharsku sa jednoznačne považuje Sliven.
Mesto má okolo 100 tisíc obyvateľov z toho viac ako polovicu tvoria Ró-
movia. „Rómovia zo Slivenu prestali kočovať už dávno a delia sa na Rómov-
kresťanov, ktorí kedysi pracovali ako obrábači železa a Rómov-moslimov,
ktorých nikdy neidentifikovali s nijakým určitým remeslom. Žili v biede do-
slova na nesprávnej strane železnice, za vysokým múrom, ktorý postavili
v šesťdesiatych rokoch, aby ich odstránili z dohľadu“ (Fonsecová, I., 1995,
s. 107). Rómskych štvrtí je v Slivene viacero, ale najväčšia a najznámejšia
je štvrť Mahala, preplnená štvrť kresťanských Rómov, ktorá je stará viac ako
sto rokov (Fonsecová, I. 1995).

Plovdiv je starobylé a turisticky atraktívne mesto v južnom Bulharsku.
V príkrom kontraste s malebnými uličkami a námestiami nachádzajúcimi sa
v centre, je obrovská rómska štvrť Stolipinovo. „Stolipinovo je štvrť v Plov-
dive, v južnom Bulharsku. Na rozlohe iba niekoľko štvorcových kilometrov
tu žije okolo 30 000 ľudí, hlavne Rómov a Turkov“ (Štajfová, M., 1998, s. 3).
Kedysi to bola malá moslimská štvrť, ktorá sa začala rozrastať v tridsiatych
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rokoch dvadsiateho storočia, keď bolo veľa Rómov vyhnaných z centra Plov-
divu. V Stolipinove žije okrem Rómov aj menší počet Turkov a Arménov.
Asi dve tretiny tunajších Rómov vyznávajú islam, preto sami seba niekedy
považujú za etnických Turkov. Druhou najväčšou tu žijúcou komunitou sú
kresťanskí Rómovia, nasledovaní stále sa zmenšujúcim počtom Arménov
(Štajfová, M., 1998).

V Stolipinove má priemerná rodina tri až päť detí. Komunitní pracovníci
z tejto štvrte tvrdia, že „okolo 35 % všetkých detí medzi siedmym a štrnástym
rokom nikdy nenavštevovalo školu“ a keďže sú negramotné a nevedia po -
riadne po bulharsky, tak nájsť si prácu bude pre nich nemožné (Štajfová, M.,
1998, s. 54). Tradičný vek pre svadbu je 15 alebo 16 rokov. Miera neza -
mestnanosti v Stolipinove sa odhaduje na úrovni 90 %. „Táto komunita má
uzavretú sociálnu štruktúru, kedy väčšina obyvateľov štvrť takmer vôbec
neopúš ťa. Tu vstupujú do manželstva, vychovávajú deti, žijú a umierajú“
(Štajfová, M., 1998, s. 11). 

Dalo by sa povedať, že Stolipinovo je niekoľkonásobne väčšia obdoba
slovenského Luníka IX. Vznik takýchto rómskych sídlisk, ako aj ich ďalší
osud, bol podobný ako na Slovensku, o čom Štajfová vo svojej knihe píše:
„Stolipinovo sa líši od tradičných rómskych štvrtí v ostatných bulharských
mestách. Na konci šesťdesiatych rokov bol schválený plán, ktorý činil opa-
trenia na výstavbu blokov panelových domov. Panelové domy dostavené v se-
demdesiatych rokoch v rámci politiky asimilácie nahradili rodinné domy
chatrčového typu, ktoré sa tu nachádzali“ (Štajfová, M., 1998, s. 16). „Uza-
vretá povaha tejto štvrte ako aj obrovský populačný prírastok spôsobili, že
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Rómska štvrť Stolipinovo v bulharskom Plovdive (na obr. vľavo) a rómska štvrť Luník IX
v Košiciach. Môžeme si všimnúť, že spôsob obývania priestoru majú Rómovia z rôznych
častí Európy mnohokrát podobný.



paneláky boli čoskoro preplnené a tak absolútna väčšina miesta medzi jed-
notlivými domovými blokmi bola zastavaná chatrčami a provizórnymi prí -
streškami. Chatrče sú na seba doslova nalepené a priestor medzi nimi je ako
labyrint“ (Štajfová, M s. 17 – 18).

Rómske štvrte v Bulharsku sú oveľa väčšie než tie na Slovensku a desať-
tisícové rómske geto nie je v Bulharsku žiadna rarita. Hlavým rozdielom
medzi Slovenskom a Bulharskom je fakt, že bulharskí Rómovia sa sústreďujú
hlavne vo väčších mestách a ich zoskupenia sú veľkostne niekoľkonásobne
početnejšie.

6.3 Bývalá Juhoslávia

V krajinách bývalej Juhoslávie žije veľa Rómov, avšak sú tu rozmiestnení
veľmi nerovnomerne, pričom sa tu nachádza aj množstvo podskupín Rómov.
Rozšírenou podskupinou sú napríklad tureckí Rómovia, zvaný Arlijas, ktorí
nepoužívajú rómsky jazyk a v dôsledku miešania sú oveľa svetlejší, naprík -
lad v Bosne a Hercegovine ich nazývajú „bieli Rómovia“. Vo Vojvodine zase
žijú rómski Sinti, ktorí sem v minulosti prišli s nemeckými kolonistami a ich
rómčina je silno germanizovaná (Horváthová, E., 1964). Rómovia v Srbsku
žijú usadeným spôsobom života. K rómskej komunite v Srbsku prináleží od-
hadom až 600 tisíc Rómov, ktorí žijú najmä na juhu Srbska (Šatava, L.,
1994). Okolo 200 tisíc Rómov žilo aj v Kosove, avšak väčšina z nich bola
Albáncami v minulých rokoch z Kosova vyhnaná, lebo boli obviňovaní zo
spolupráce so srbskou vládou a z rabovania opustených domov. Takto bola
vyhnaná aj veľká komunita mestských Rómov z Prištiny, pričom OSN v sú-
časnosti odhaduje, že v Kosove ostalo približne 30 tisíc Rómov. Európska
únia plánuje repatriovať časť kosovských Rómov, nakoľko väčšina z nich
žije nelegálne v západnej Európe. Podľa tohto plánu by sa do Kosova malo
vrátiť v najbližších rokoch 50 tisíc Rómov. V Chorvátsku naopak žije len
niekoľko tisíc Rómov, pričom najväčšia mestská komunita Rómov žije na
severe Chorvátska v meste Čakovec, ktoré má skoro 16 tisíc obyvateľov,
z toho je 3,6 % Rómov (RPA) (Šatava, L., 1994).

Vysoký počet Rómov žije v Macedónsku. Ich počet sa v roku 1924 od-
hadoval medzi 60 až 80 tisíc (Horváthová, E., 1964), avšak momentálne ich
tu žije viac ako 400 tisíc (Šatava, L., 1994). V hlavnom meste Macedónska,
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v Skopje, sa nachádza rómska štvrť, často označovaná za najväčšiu v Európe.
Rómska štvrť v Skopje „má asi štyridsať tisíc obyvateľov, ktorí žijú v čomsi,
čo sa stalo samostatným mestom, nazývaným Šuto Orizari, alebo skrátene
Šutka“ (Fonsecová, I., 1995, s. 98). V tejto rómskej štvrti žijú spolu mos-
limskí a kresťanskí Rómovia. Ako píše Kostadinova (2004): „Značne hete-
rogénna je štruktúra regiónu mesta Skopje, ktorú tvorí 16 municipalít.
Macedónci tu dominujú v deviatich municipalitách, Albánci v štyroch a Ró-
movia v jednej municipalite – Suto Orizari“ (Kostadinova, K. et. al, 2004).
V Šuto Orizari je podľa oficiálnych správ 12 % ľudí negramotných. Taktiež
je tu z celého regiónu najvyššia pôrodnosť (Kostadinova, K. a kol. 2004).
Podobné rómske štvrte, avšak s výrazne nižším počtom obyvateľov by sme
mohli nájsť aj v iných macedónskych mestách. Rómska štvrť Šuto Orizari
bola založená po zemetrasení, ktoré postihlo Macedónsko v roku 1963 a zni-
čilo dve tretiny Skopje. Rómovia boli potom presťahovaní na sever od mesta,
kde im ako obetiam zemetrasenia boli postavané domy. V sedemdesiatych
rokoch bol v Šuto Orizari ešte viac podporovaný stavebný ruch, a to pro-
stredníctvom poskytovania bezplatných parciel.

Hlavný rozdiel medzi rómskou štvrťou Šuto Orizari a slovenskými róm-
skymi štvrťami je nielen v jej niekoľkonásobnej veľkosti, ale aj v tom, že sa
tu nachádzajú domy, a to aj chatrčového typu, avšak žiadne bytovky. Rómo-
via zo „Šutky“ sa do značnej miery živia obchodom, o čom svedčí aj obrov-
ský trh pozdĺž hlavnej ulice v tejto štvrti, ktorý je navštevovaný obyvateľmi
celého Skopje. Rómovia tu ponúkajú rôzne služby, predávajú všakovaký
tovar, ale aj vlastné výrobky. Takéto veľké a aj majoritným obyvateľstvom
navštevované trhovisko by sme v rómskych štvrtiach na Slovensku hľadali
márne. 

6.4 Ostatné štáty Európy

Maďarsko: V Maďarsku žijú tri skupiny Rómov, maďarskí tzv. karpatskí
Rómovia, ktorí rozprávajú výhradne po maďarsky, olašskí Rómovia, ktorí
rozprávajú po maďarsky a rómsky, a potom rumunskí Rómovia, ktorí rozprá-
vajú rumunsky (Kemény, I., 2002, s. 29). Konkrétne 71 % maďarských Rómov
pri sčítaní v roku 1971 uviedlo ako materinský jazyk maďarčinu, 21 % rómči -
nu a 7,6 % rumunčinu. Veľkosť rómskej populácie v tomto roku bola 320 tisíc
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Rómov (Kemény, I., 2002, s. 29). Terajšie odhady hovoria, že v Maďarsku
žije 600 až 800 tisíc Rómov (Šatava, L., 1994). V Maďarsku je rómsky jazyk
skôr raritou a medzi Rómami sa používa zväčša maďarčina respektíve ru-
munčina (Erno, K., 2002). „Pri sčítaní v roku 1993 uviedlo 89,5 % Rómov
ako svoj materinský jazyk maďarčinu“ (Kemény, I., 2002, s.32).

V porovnaní so Slovenskom žije v Maďarsku viac olašských Rómov, ktorí
obývajú hlavne okresy Bács, Csongrád a Szolnok. Veľa olašských Rómov
žijúcich v okresoch Szabolcs, Szatmár, Bihar, Békés a Hajdú pochádza z Ru-
munska, avšak najviac olašských Rómov, okolo 15 tisíc, žije v Budapešti.
Celkovo najväčšia koncentrácia Rómov je na východe krajiny v župách Sza-
bolc-Szatmár, Békés a Hajdú-Bihar. Viac ako pätina maďarských Rómov
žije na severovýchode pri hranici so Slovenskom v župách Borsod-Abaúj-
Zemplén, Nógrad a Heves (Kemény, I., 2002). Rómovia v Maďarsku nežijú
tak segregovane ako na Slovensku, preto rómske mestské štvrte sú v Ma-
ďarsku menej častým javom ako u nás (Havas, G., 2002).

Poľsko: V rámci krajín Višegrádskej štvorky žije najmenej Rómov práve
v Poľsku. Výsledky sčítania Rómov v Poľsku z roku 1949 uvádzajú číslo
20 000. „Keďže však nedošli údaje z celého územia, odhadol sa ich počet na
30 000, z toho usadlí predstavovali asi 25 %“ (Horváthová, E., 1964, s. 67). 
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Poľská vláda sa intenzívne snažila usadiť aj zvyšných Rómov. Časť poľ-
ských Rómov presunuli do Novej Huty, práve dobudovanej štvrte v Krakove,
ktorá bola postavená pri komplexe železiarní. Ubytovali ich na zvláštnych
sídliskách, ktoré boli určené len pre Rómov. „Úspech bol v tom, že dovtedy
kočovní poľskí Rómovia sa ako tak usadili, deti chodili do škôl a negramotní
dospelí mali možnosť navštevovať večerné kurzy. No niektorí Rómovia z tohto
sídliska odišli alebo si stavali chatrče pri panelákoch, tvrdiac, že v bytoch
sa cítia ako vo väzení“ (Fonsecová, I., 1995, s. 204). Poľskí Rómovia v sú-
časnosti žijú hlavne na juhovýchode krajiny, najmä pri hraniciach so Slo-
venskom, konkrétne na poľskej strane Spiša a v okolí Nového Targu
(Šatava, L., 1994). Významná časť poľských Rómov žije v meste Tarnow,
ktoré je aj kvôli múzeu rómskej kultúry považované za kultúrne centrum
Rómov v Poľsku. Na rozdiel od Slovenska žijú Rómovia v Poľsku integro-
vane a v mestách nevytvárajú žiadne koncentrované zoskupenia. 

Rusko a Ukrajina: Sovietsky zväz bol prvým štátom, ktorý v roku 1925
priznal Rómom štatút národnostnej menšiny. V tom istom období tu začali
vychádzať časopisy „Romani zor“ a „Romani čercheň“ písané v rómčine az-

125

Kočujúci poľskí Rómovia, rok 1963

Zdroj: Fonsecová, I., 1995



bukou (Pivoň, R., 2004). „Podľa súpisu z roku 1926 v celom Sovietskom
zväze žilo 61 000 Cigánov“ (Horváthová, E., 1964, s. 68). V roku 1931 bolo
v Moskve založené profesionálne cigánske divadlo „Romen“ fungujúce
dodnes a „v roku 1932 bol v Moskve založený pedagogický inštitút, ktorý
pripravoval učiteľov pre školy na cigánskych kolchozoch“ (Horváthová, E.,
1964, s. 68). Dnes sú Rómovia žijúci v Rusku takmer úplne asimilovaní, po-
tomkovia kočovných Rómov žijú najmä vo veľkých mestách, pričom cen-
trom kultúrneho života Rómov v Rusku je stále Moskva (Horváthová, E.,
1964).

Menšie rómske spoločenstvá sa nachádzajú aj na Ukrajine, avšak na roz-
diel od Slovenska predstavujú Rómovia na Ukrajine iba mizivé percento
obyvateľov, keď dokonca ani v Zakarpatskej oblasti, kde ich žije najviac ne-
predstavujú viac ako 1 až 2 % obyvateľov. Ukrajinskí Rómovia žijú zväčša
na vidieku, v mestách ich žije málo a sú prevažne integrovaní do väčšinovej
spoločnosti (Víšek, P., 2004) (Šatava, L., 1994).

Veľká Británia: V súčasnosti žije v Británii a Írsku asi 50 tisíc pôvodných
Rómov. Dnes iba malá časť anglických Rómov žije kočovným spôsobom ži-
vota, pričom väčšina z nich sa už asimilovala a používajú výhradne anglický
jazyk (Lazell, D., 2005). Avšak v Británii žije veľa Rómov zo strednej a vý-
chodnej Európy, ktorí v niektorých mestách žijú koncentrovane a obývajú
jednu ulicu, alebo uprednostňujú nejakú jednu štvrť. Ako príklad môžu slúžiť
slovenskí Rómovia žijúci v Glasgowe vo štvrti Govanhill. V tejto štvrti žije
10 tisíc pôvodných obyvateľov, pričom počet prisťahovalcov zo Slovenska
sa pohybuje od 1 000 do viac ako 3 000 osôb (SITA) (RPA). Väčšina z nich
býva v prenajatých bytoch nižšej úrovne, pričom viaceré škótske denníky sa
venovali aj hlučnému nočnému životu a kriminalite slovenských Rómov.
Môžeme teda tvrdiť, že jediné koncentrované rómske zoskupenia v britských
mestách vytvárajú Rómovia, ktorí sem migrujú zo strednej Európy a Bal-
kánu. 

Francúzsko: Tak ako v iných krajinách, ani vo Francúzsku neexistuje
presný údaj o počte Rómov, ale vo svojej staršej práci Horváthova píše, že
odhad z 3. januára 1962 uvádza vo Francúzsku 80 tisíc Rómov, z toho 38
tisíc usadených (Horváthová, E., 1964). Vo Francúzsku je na rozdiel od kra-
jín strednej Európy výrazne vyšší podiel Rómov, ktorí stále žijú kočovným
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spôsobom života, pričom na okraji francúzskych miest je možné vidieť pre-
chodné tábory pre Rómov. „Špecifickým príkladom segregovaných lokalít
sú rómske kempy vznikajúce na nevyužitých pozemkoch v mestách a majú
dočasný charakter“ (Toušek, L., s. 16, 2007). Kočovní Rómovia vo Fran-
cúzsku už samozrejme prešli od klasických vozov a maringotiek k pojazd-
ným obytným prívesom. Celkovo je ale známe, že vo Francúzsku žije najviac
Rómov hlavne v meste Toulouse a v jeho okolí.

Španielsko: Napriek rôznym obmedzeniam žilo v Španielsku vždy viac
Rómov ako v ktorejkoľvek inej krajine západnej Európy (Horváthová, E.,
1964). Zo 40 miliónov obyvateľov Španielska tvorí rómska komunita asi
600 tisíc osôb. „Španielski Rómovia žijú na celom území krajiny, avšak až
45 % z nich žije v Andalúzii, zvyšok sa koncentruje predovšetkým do veľkých
miest“ (Fernandéz, I., 2001, s. 82). V južnom Španielsku antropologická
odlišnosť nemusí byť hlavným etnodiferenciačným znakom, možno aj preto
tu žije relatívne veľa Rómov (Drenko, J., 1997).

Napriek tomu, že takmer polovica španielskych Rómov žije v Andalúzii,
sú španielski Rómovia v porovnaní s tými slovenskými viac rozptýlení po
celom území krajiny. Aj keď na rozdiel od Slovenska väčšina Rómov v Špa-
nielsku žije v mestách, je prekvapujúce tvrdenie I. Fernandéza (2001), že:
„V Španielsku už takmer zanikli výlučne rómske štvrte, stále však existujú
štvrte s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva (30 – 40 %)“ (s. 108).
V Španielsku síce žije v niektorých lokalitách veľa Rómov, ale úplne sa tu
vytratil ich rómsky jazyk, ktorý miestni Rómovia už vôbec nepoužívajú. Aj
v Španielsku by sme mohli občas nájsť v mestách chatrčové osady, pričom
takouto osadou-štvrťou je napríklad La Cabaduca v meste Santander, na se-
vere Španielska (Fernandéz, I., 2001). Sú to však skôr ojedinelé prípady
a rómske mestské štvrte tak, ako ich vídame napríklad v strednej Európe, by
sme tu nenašli. 

Rumunsko: V 50. rokoch 20. storočia sa počet Rómov v Rumunsku od-
hadoval na 400 tisíc (Horváthová, E., 1964). Dnes ich tu žije odhadom 2 až
2,5 milióna, pričom podľa Šatavu (1994) zhruba tri štvrtiny rumunských
Rómov žije v Sedmohradsku a nezanedbateľná časť z nich stále kočuje. Po-
četne väčšie rómske štvrte tu môžeme nájsť hlavne vo veľkých mestách, na-
príklad Bukurešť má niekoľko rómskych enkláv, pričom hlavne rómske štvrte
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postavené za komunizmu sú na tom podobne ako rómske sídliská u nás.
Obyvatelia zdevastovaných panelákov neraz nemajú elektrinu, kúrenie, nie-
kedy dokonca ani vodu (Fonsecová, I., 1995). Treba dodať, že v Rumunsku
je aj odlišný sociálny systém ako na Slovensku, napríklad sociálna pomoc
štátu je nižšia než na Slovensku.

Rómovia majú v Rumunsku veľmi zlú povesť, čo dokumentuje aj skutoč-
nosť, že v Rumunsku sa slovo Cigán, po rumunsky Tigan, používa ako slo-
veso, ktoré znamená kradnúť, okrádať. Autorka I. Fonsecová vo svojej knihe
(s. 157) dospela k dosť zovšeobecňujúcemu záveru, že Rumuni sú voči
Rómom nevraživejší ako ich okolití slovanskí susedia. Dokumentuje to tým,
že v Rumunsku sa aj v súčasnosti sporadicky objavujú útoky na rómske
štvrte, pričom tieto útoky majú charakter pogromov. Útoky na rómske štvrte
v Rumunsku začali takmer ihneď po zvrhnutí Ceausescovej vlády, keď Ru-
muni alebo na niektorých miestach aj tu žijúci Maďari, vyháňali Rómov
a podpaľovali ich domy, aby sa nemohli vrátiť. Útoky na rómske štvrte boli
vo väčšej miere zaznamenané v oblastiach, kde žije maďarská menšina
a spúšťačom vyháňania Rómov bola poväčšine nejaké trestná činnosť spá-
chaná Rómom ako vražda, znásilnenie, lúpež a podobne. Najznámejšie útoky
na rómske obydlia boli v mestách Satu Mare, Konstanca, Huedin, Plaiesii
de Sus, Tirgu Mures (Fonsecová, I., 1995).

Taliansko: Spolu s Rumunskom vstúpilo do Európskej únie aj približne
2,5 milióna Rómov a keďže časť rumunských Rómov žije stále kočovným
životom, nastal ich exodus do bohatšej západnej Európy, hlavne do Talianska
a Francúzska. Podľa oficiálnych údajov žije v Taliansku asi 342 tisíc osôb
rumunskej národnosti, predovšetkým Rómov. Mimovládne organizácie však
odhadujú, že v Taliansku môže byť až pol milióna rumunských Rómov.
Slovo Rumun sa stalo v Taliansku synonymum pre označenie Róma. V ta -
lianskych mestách, napríklad v Ríme, Neapole a mnohých iných, vyrástli
po prijatí Rumunska za člena Európskej únie obrovské slumy z plechu, dreva
a kartónov, kde žijú tisícky rumunských Rómov. Rumunskí Rómovia naprík -
lad v Ríme žijú v provizórnych táboroch, ktorých je tu okolo sedemdesiat.
Ako reakcia na kriminalitu niektorých Rómov, bola časť rumunských Rómov
z Talianska vyhostená (SITA) (RPA). Pre úplnosť treba ešte dodať, že hlavne
na severe Talianska žije ešte asi 100 tisíc pôvodných Rómov-Sintov, ktorí
tu však neutvárajú nijaké koncentrované zoskupenia (Šatava, L., 1994).
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Albánsko: V Albánsku žije približne 80 tisíc Rómov a to hlavne v okolí
mesta Korçë vo východnej časti Albánska (Šatava, L., 1994). Celkovo ale
odhady počtu Rómov v Albánsku podľa rôznych autorov kolíšu v rozmedzí
od 30 až po 120 tisíc, pričom najväčšie rómske komunity v Albánsku by
sme, mimo mesta Korçë, mohli nájsť v mestách Tirana, Fier, Elbasan, Berat,
Durrës, Berat, Vlora a Fushë Kruja (Duka, R., 2007).

Na okraji Tirany existuje rómska štvrť so zvláštnym názvom Kinostudio.
„Túto štvrť vybudovali v roku 1950 čiastočne na a čiastočne za mestským
smetiskom. Prvých sem nasťahovali Rómov, vraj dočasne kým im nepostavia
lepšie byty niekde inde“ (Fonsecová, I., 1995, s. 28). Táto rómska štvrť, ale
podobne aj niektoré iné časti Tirany, nie je vydláždená a v období dažďov
sa mení na rieku bahna a odpadkov. Dominantou tejto štvrte sú dve rozpa-
dajúce sa desaťposchodové budovy, ktoré boli postavené v roku 1965 pre
albán ske policajné zložky. Policajti sa však do nich odmietli nasťahovať, tak
sa sem nasťahovali Rómovia. Miestni Rómovia, tak ako takmer všetci albán -
ski Rómovia, sú moslimovia a jediný jazyk, ktorým sa v tejto štvrti hovorí
je rómčina (Fonsecová, I., 1995). V rómskych štvrtiach v Albánsku je pre-
kvapujúco veľké množstvo Rómov negramotných, pričom negramotnosť je
vysoká hlavne u mladých ľudí do 20 rokov (Fonsecová, I., 1995). Rómske
štvrte v albánskych mestách s ich chatrčami a zablatenými uličkami v mno-
hom pripomínajú vidiecke rómske osady na Slovensku.

–––––––––––––––
Poznámka: V ostatných štátoch Európy, ktoré v tejto kapitole neboli spomenuté, sú rómske
komunity žijúce v mestách počtom zanedbateľné a ani nevytvárajú nejaké výrazné kon-
centrované zoskupenia. 
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7 

ROZBOR SPOLOCENSKÝCH A SOCIÁLNYCH
PROBLÉMOV RÓMSKYCH KOMUNÍT 

V MESTÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V mestách SR momentálne vystupuje do popredia viacero aktuálnych
problémov rómskych societ žijúcich v koncentrovaných zoskupeniach.
V tých to rómskych lokalitách narastá stupeň dezintegrácie, sociálne a eko-
nomické problémy sa zvyšujú, čo prehlbuje spoločenskú izoláciu a margi-
nalizáciu tu žijúcich Rómov (Jurová, A., 2005). Určité problémy v Rómami
obývaných areáloch mesta boli vždy, ale po roku 1989 nadobudli výrazné
rozmery, pričom tam, kde je podiel rómskej populácie vyšší, sú aj tieto prob-
lémy intenzívnejšie. Zhoršenú situáciu tu žijúcich rómskych rodín dokumen-
tuje hlavne chudoba, vysoká nezamestnanosť, zlé bytové pomery, nízka
úroveň vzdelanosti, horší zdravotný stav, vzrast kriminality a problematic-
kosť vzťahov s majoritou. Všetkým týmto najpálčivejším problémom sa ve-
nuje nasledujúca kapitola.

7.1 Sociálna oblasť

Zlé sociálne podmienky, v ktorých sa nachádza väčšina rodín z koncen-
trovaných rómskych osídlení, sú spúšťačom ďalších negatívnych javov, ktoré
len umocňujú problémy v daných lokalitách. V rokoch 1948 – 1989 domi-
novala snaha plošnými sociálnymi opatreniami zlikvidovať chudobu a civi-
lizačnú zaostalosť Rómov, ale táto vonkajšia pomoc síce na jednej strane
obmedzila rozsah chudoby medzi Rómami, no na druhej strane podporila
ich neaktivitu (Vašečka, I., 2006). Väčšina Rómov sa v tomto období stala
pasívnym predmetom štátnej starostlivosti bez akéhokoľvek vnútorného an-
gažovania. Aj v súčasnosti niekedy nie príliš vhodné používanie nástrojov
sociálnej pomoci vedie k pasivite Rómov, ktorí častokrát upustia od hľadania
práce a snažia sa žiť iba zo sociálnych dávok (Šiklová, J. – Vašečka, M.,
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2000). Takáto ekonomická nesebestačnosť Rómov zapríčiňuje, že upadajú
do stavu závislosti na sociálnych dávkach, pretože odkázanosť Rómov na
pomoc zvonka je úplne evidentná. Z výsledkov prieskumu o životných pod-
mienkach Rómov, ktorí urobili experti Rozvojového programu OSN vy-
plýva, že takmer tri štvrtiny rómskych domácností na Slovensku sú odkázané
na pomoc od štátu, obce alebo charity (Marcinčin, A. – Marcinčinová, Ľ.,
2009). Koncentrované rómske zoskupenia v našich mestách, kde žije veľká
časť sociálne odkázaných rodín predstavujú aj finančnú záťaž. Napríklad na
Luníku IX väčšina príjemcov sociálnych dávok poberá sociálnu pomoc vo
výške zákonom stanoveného stropu. Rómovia neraz nevedia hospodárne na-
kladať s peniazmi a nelogicky sa zadlžujú úžerníkom až na sto percentné
mesačné úroky. Pre rómske chápanie sveta je charakteristická ekonomika
okamžitej spotreby, pri ktorej sa zameriavajú hlavne na krátkodobé stratégie
prežitia bez plánovania budúcnosti. V takomto prípade Rómovia žijú iba pre
dnešný deň, nedokážu plánovať, myslieť ďalej do budúcnosti a hneď všetky
peniaze utratia, veľakrát za nepotrebné veci. Počas niekoľkých dní po vy-
plácaní sociálnych dávok zvykne všeobecná spotreba v rómskych komuni-
tách rýchlo narásť, keď sa žije niekoľko dní nad pomery, a potom sa až do
ďalších sociálnych dávok živorí. Filozofia života pre prítomnosť je skôr sta-
vaná na prežívaní zo dňa na deň, a práve takáto neuvážená životná stratégia
a znížená schopnosť hospodáriť s peniazmi ešte viac prehlbuje ich zlé sociál -
ne postavenie (Poliaková, T., 1999).

Dalo by sa tvrdiť, že Rómovia v našich mestách patria medzi chudobou
najviac ohrozené komunity, čo dokumentuje miera sociálnej odkázanosti,
ktorá je v rómskych rodinách výrazná. Sociálna situácia Rómov žijúcich
v niektorých rómskych mestských zoskupeniach je porovnateľná so situáciou
Rómov obývajúcich osady. Vo viacerých mestských enklávach sa „chudoba
stáva normou a môže sa inštitucionalizovať ako racionálny vzor správania,
ako jediný možný spôsob účinnej adaptácie na vzniknutú situáciu“ (Jirás-
ková, M., s. 2). Sociálny prepad Rómami obývaných areálov našich miest
môže v týchto lokalitách zapríčiniť ešte výraznejší rozmach tzv. kultúry chu-
doby, ktorá je spojená s pasivitou, rezignáciou, apatiou, ale aj zvyšovaním
kriminality a inými negatívnymi javmi.
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7.2 Nezamestnanosť

V minulom režime bola zamestnanosť Rómov dôležitým kvantitatívnym
ukazovateľom, ktorý sa pozorne sledoval. Niektoré závody však zamestná-
vali Rómov iba formálne, pretože aj povereníctvo ministerstva vnútra od ve-
dúcich závodov „žiadalo urobiť všetko, aby udržali Cigánov v práci, i keď
ich výkony budú spočiatku nižšie a spôsob práce ich životu neobvyklý“ (Hor-
váthová, E., 1964, s. 359). Špecifický bol potom aj vzťah samotných Rómov
k zamestnanosti. Štát totiž rôznymi administratívnymi metódami zabezpe-
čoval rómsku zamestnanosť, v dôsledku čoho sa vypestoval ich laxný prístup
k trvalému pracovnému pomeru a pracovnej morálke (Poliaková, T., 1999).

Po roku 1989 prestala byť preferovaná nekvalifikovaná manuálna práca,
naopak sa zvýšila hodnota a prestíž odbornejšej práce. Rómovia si túto
zmenu nijako zásadnejšie neuvedomovali a neraz naďalej žili v domnienke,
že sa štát postará. Keď však prišlo k hromadným prepúšťaniam z práce, boli
Rómovia práve medzi prvými, ktorí ostali bez zamestnania (Horváthová, A.,
2001). Pre rómsku komunitu sa stal charakteristický prepad do stavu dlho-
dobej nezamestnanosti (Tkáčová, A., 2005). Vzhľadom na novú legislatívu
o ochrane osobných údajov nie je možné evidovať etnicitu nezamestnaných,
ale isté je, že v niektorých Rómami obývaných častiach miest, ako je naprík -
lad Luník IX, sa nezamestnanosť blíži k hodnote 100%. Najproblematickej-
šia je hlavne dlhodobá nezamestnanosť, čo vo svojej práci potvrdzuje aj
Lajčáková a Hojsík (2007) „Vývoj nezamestnanosti Rómov môžeme iba de-
dukovať na základe starších dostupných dát. Napríklad podľa správy Sveto-
vej banky z roku 2005 dosahovala miera nezamestnanosti Rómov na
Slovensku 79,8 percenta a miera dlhodobej nezamestnanosti Rómov bola na
úrovni 62,8 percenta“ (s. 197).

Spomenúť treba aj fakt, že prevažná väčšina Rómov je usídlená v ekono-
micky menej rozvinutých okresoch východného a južného Slovenska, kde
štatistiky nezamestnanosti dosahujú celorepublikové maximá. V týchto re-
giónoch si prácu ťažko hľadajú aj príslušníci väčšinového obyvateľstva,
a keďže aj trh práce je trhom konkurenčným, Rómovia často s minimálnym
vzdelaním a kvalifikáciou majú iba malú šancu zamestnať sa. Taktiež zame-
stnávatelia veľakrát uprednostňujú nerómskych zamestnancov, lebo predpo-
kladajú, že Rómovia sú ako zamestnanci problémovejší, horšie kvalifikovaní,
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majú nižšiu pracovnú morálku a disciplínu, vlažnejší prístup k práci, menšiu
spoľahlivosť, ako aj nižšiu úroveň pracovnej vytrvalosti a nižšie pracovné
návyky (Vašečka, I., 2006). Niektorí Rómovia majú obmedzenú možnosť
zamestnať sa aj kvôli neznalosti štátneho jazyka, čo sa najvýraznejšie preja-
vuje na juhu Slovenska. Občianske združenie „Parlament Rómov v SR“ vo
svojom vyhlásení tvrdí, že „k maďarskej národnosti sa hlási drvivá väčšina
Rómov žijúcich na juhu Slovenska a 95 % tunajších Rómov, ktorých mate-
rinským jazykom je rómčina, sa odmalička učí maďarčinu a slovenský jazyk
neovládajú, čím sa rapídne znižujú ich šance na akékoľvek uplatnenie“
(SITA). Absolútnu neznalosť slovenského jazyka môžeme potvrdiť aj z nášho
terénneho výskumu v rómskom sídlisku na Dúžavskej ceste v Rimavskej
Sobote. Všetci obyvatelia sídliska vedia komunikovať len maďarsky alebo
rómsky, slovenčinu neovláda takmer nikto, a tak šanca zamestnať sa mimo
maďarskojazyčného regiónu je nulová.

Na vysokej nezamestnanosti sa mohol odzrkadliť aj nie vždy vhodne na-
stavený systém sociálnych dávok, keď zlá adresnosť sociálnych dávok pôsobí
na Rómov demotivačne. Podľa I. Vašečku (2006) „ide o prípady, kedy sumár
všetkých sociálnych príjmov v rodine je na takej výške, že pracovať za mzdu
prislúchajúcu pre nekvalifikované práce sa nevyplatí“ (s. 19). V takejto si-
tuácii Rómovia vyhľadávajú iba prácu na čierno, ktorou si doplňujú príjmy
zo sociálnych dávok (Vašečka, I., 2006, s. 19).

Celkovo môžeme skonštatovať, že obrovská nezamestnanosť v rómskej
komunite vychádza hlavne z nízkej kvalifikácie. Väčšina rómskych neza-
mestnaných patrí z hľadiska socioprofesijného statusu do kategórie nekva-
lifikovaných robotníkov. V koncentrovaných rómskych zoskupeniach, ako
je napríklad Luník IX, je problematická hlavne skupina Rómov mladších
ako 30 rokov, z ktorých väčšina ešte nikdy nemala stále zamestnanie.

7.3 Bytové podmienky

Rómske obydlia nachádzajúce sa v rámci mesta v koncentrovaných zosku-
peniach sú často vo veľmi zlom technickom, statickom a hygienickom stave.
Jedná sa zväčša buď o zdevastované bytovky postavené ešte za minulého re-
žimu, alebo aj o jednopriestorové provizórne chatrče z rôzneho materiálu, ktoré
môžeme nájsť v niektorých mestách, ako napríklad Sečovce, Trebišov, Bar-
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dejov. Tieto podštandardné obytné zoskupenia sú na nízkom socio-kultúrnom
stupni a kazia estetický vzhľad mesta (pozri fotografiu hore).

Vznik takýchto zdevastovaných ulíc či štvrtí, ktoré sú pre dané mesto ne-
lichotivou vizitkou, odštartoval socialistický program likvidácie rómskych
osád. Vtedy obyvateľov týchto osád presťahovali do mestských bytov, ktoré
ale Rómovia nevedeli, nechceli, či neboli schopní riadne užívať. Tisíce
Rómov, ktorí dovtedy žili v chatrčiach, niektorí dokonca ešte v zemniciach
a polozemniciach, boli sťahovaní do panelových štandardizovaných bytov,
ktoré im národné výbory hromadne prideľovali v mestskom prostredí, na
ktoré ale neboli zvyknutí a ich adaptácia na nové podmienky života bola
problematická (Uherek, Z., 2003). Rómovia z takto nízkeho sociálneho pro-
stredia sa nevedeli prispôsobiť životu v panelovom byte a práve nepochope-
nie etnopsychológie Rómov viedlo k tomu, že tieto poskytnuté byty neraz
úplne zdemolovali a znehodnotili (Fulková, E., 1993). Zväčša už pár mesia-
cov po ich nasťahovaní do bytových domov sa konštatovala rozsiahla devas-
tácia bytového fondu i spoločných priestorov. Veľmi rozsiahlo o tomto
probléme písala Horváthová (1964), ktorá už v 60-tych rokoch kritizovala
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z roku 2007.

Stropkov – chatrčové obydlia v stropkovskej osade nachádzajúce sa za futbalovým štadió-
nom (ulica Za Jarkom)



vtedajší spôsob bytovej výstavby pre Rómov. „Pracovníci, ktorí prideľovali
cigánskym rodinám byty zo štátnej výstavby, dopúšťali sa tej chyby, že nebrali
do úvahy dovtedajší spôsob bývania tej-ktorej rodiny. Deti kočovníkov, ktoré
prišli do internátnych škôl zo širokého okolia, nevedeli napríklad spať v pos -
teli. Ich rodičia, keď sa dostali do riadnych domov, rozložili napríklad oheň
na dlážke, pretože nepoznali iný spôsob varenia a ohrievania ako pri vatre.
Neboli navyknutí diferencovať drevo na kúrenie od dreva určeného alebo
použitého na iný účel a podobne“ (Horváthová, E., 1964, s. 298). Horvá-
thová (1964) tiež opisuje spôsob adaptácie Rómov na nové byty slovami:
„Problém zostane ešte veľmi dlho problémom, pretože peniaze neekonomicky
utratia, kým zariaďovanie bytov postupuje veľmi pomaly a niektoré miest-
nosti sa prakticky nevyužívajú, nájomné sa neplatí vôbec, alebo iba spora-
dicky. Byty sú po krátkom čase natoľko zničené, že ich uvedenie do
pôvodného stavu si vyžaduje značné investície“ (s. 299). Ďalej pokračuje:
„V iných prípadoch zase návyk žiť vo väčších príbuzenských celkoch pôsobil
v tom smere, že jednotlivé rodiny opustili byty, ktoré im boli pridelené, a na-
sťahovali sa všetci do jedného bytu. Bolo by oveľa účelnejšie a výchovnejšie
prideľovať týmto rodinám staršie, lacnejšie byty, a až keby si osvojili zá-
kladné znalosti kultúrnejšieho bývania, bolo by možné nielen ich presťahovať
do moderných a komfortných bytov v novostavbách, ale aj požadovať plnenie
všetkých povinností nájomníkov“ (Horváthová, E., 1964, s. 300).

Problematickosť Rómami obývaných lokalít mesta spočíva aj v tom, že
tu spolu, napríklad v spoločnej bytovke, bývajú rodiny rozdielne adaptované
na podmienky života v meste. Výsledkom môže byť pokles adaptability celej
rómskej komunity na úroveň tých najmenej integrovaných rodín. Samotní
Rómovia v prieskumoch uvádzajú, že nespokojnosť s ich bývaním je spojená
skôr s preplnenosťou ich bytov ako z ich technickým stavom. Preľudnenosť
je tu spojená s populačnou explóziou v tomto etniku a komunitným spôso-
bom života, kedy sa nezriedka stáva, že viacero mnohopočetných rodín žije
v jednom spoločnom príbytku (Rochovská, A. – Ciglanský, R., 2009).

Na preľudnení rómskych obydlí môže mať v menšej miere vplyv aj prak-
tizovanie tzv. dlhodobých návštev príbuzných. Kvalitu bývania v koncentro-
vaných rómskych zoskupeniach negatívne ovplyvňuje aj neporiadok a špina
v okolí príbytkov, kde sa smeti vyhadzujú neraz priamo z okien bytu (pozri
fotodokumentáciu na konci podkapitoly). Kultúrny šok, ktorí Rómovia pre-
konali pri presťahovaní z osady do mesta spôsobil, že sa viacerí z nich ne-
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adaptovali na požiadavky modernej civilizácie a kultúry bývania (Šišková, T.,
2001). Ján Bakša (1995) predpokladá, že k zjavným pozitívnym premenám
spôsobu života a bývania Rómov na Slovensku by pri súčasnom trende mohlo
dôjsť najskôr v časovom rozpätí troch až piatich desaťročí (s. 32).

136

Luník IX – Preplnená bytovka v havarijnom stave na Luníku IX (Hrebendova ulica). Foto-
grafia zachytáva stav v roku 2010, v súčasnosti je už bytovka určená na demoláciu a nie je
(legálne) obývaná.

Luník IX – Odpadky priamo pod oknami bytovky



7.4 Školstvo

„Údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 ukazujú, že vý-
sledná vzdelanostná štruktúra rómskeho obyvateľstva je radikálne odlišná od
populácie SR ako celku. Kým z občanov slovenskej národnosti dosiahlo iba zá-
kladné vzdelanie alebo nižšie vzdelanie 30 % žien a 18,9 % mužov, u občanov
rómskej národnosti ide o 79,5 % žien a 74,1 % mužov“ (Salner, A., 2001, s. 8).

Podľa údajov Sekretariátu splnomocnenca pre rómske komunity základné
školy navštevuje približne 42 tisíc rómskych žiakov (Šebesta, M. 2003b). Pre
väčšinu týchto detí je charakteristické, že dosahujú plošne podpriemernejšie
výsledky (Horňák, L., 2005). Vzdelanie má v segregovaných rómskych ko-
munitách len veľmi malú cenu. „V rodinách nielenže nie sú vytvorené zodpo-
vedajúce podmienky na získanie čo možno najvyššieho stupňa vzdelania, ale
tieto podmienky často deťom priamo znemožňujú vzdelanie nadobudnúť“ (Sal-
ner, A., s. 26).

Rómski rodičia niekedy nevidia vzťah medzi vzdelaním a ekonomickým
vzostupom, preto sa aj stáva, že občas ani nerešpektujú termín zápisu detí
do základnej školy a aj neskoršia participácia rodičov pri výučbe dieťaťa je
často nulová. Tu vidíme celkové nepochopenie skutočnosti, že so vzdelaním
priamo súvisí nezamestnanosť, chudoba a ďalšie negatívne sociálne dôsledky
(Dluhošová, A., 2001). To, že v niektorých rómskych rodinách sa vzdeláva-
niu neprikladá takmer žiadny význam, sa odráža aj na postojoch detí, ktoré
školu potom zanedbávajú a berú ju iba ako vynútenú. Tieto vzory správania
sa v rómskych rodinách často predávajú z generácie na generáciu.

Svoju úlohu pri vzdelávaní rómskych detí zohráva aj vzdelanie rodičov.
„Prieskum o vzdelanostnej úrovni Rómov v roku 1999 v okrese Gelnica uká-
zal, že pomerne vysoké percento rómskych rodičov, 40,77 % rómskych matiek
a 41,20 % rómskych otcov nemá ukončené ani základné vzdelanie“ (Dluho-
šová, A., 2001, s. 43). Približne rovnaké percento rómskych rodičov v tomto
okrese má ukončené len základné vzdelanie, čo znamená, že zhruba 80 %
rómskych rodičov v tomto okrese nemá vyššie ako základné vzdelanie. V po-
sledných rokoch sa na Slovensku objavuje aj nový fenomén takzvanej dru-
hotnej negramotnosti. Znamená to, že napriek absolvovaniu aspoň
čiastočného základného vzdelania Rómovia tým, že tieto základné zručnosti
nepoužívajú, po určitom čase písať aj čítať zabudnú.
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V publikácii E. Fulkovej (1993) sa uvádza, že rómske deti oproti ostatným
deťom takmer 16-krát častejšie prepadávajú, 5-krát častejšie dostávajú
dvojku alebo trojku zo správania, 36-krát častejšie ukončujú školskú do-
chádzku skôr, ako v záverečnom ročníku. Poliaková (1999) vo svojej práci
píše: „Alarmujúca je vysoká neúspešnosť rómskych žiakov na základnej
škole. Rómske deti takmer desaťkrát častejšie prepadávajú, tridsaťšesť krát
častejšie ukončujú školskú dochádzku skôr ako v záverečnom ročníku“
(s. 44). Ako príklad konkrétneho mesta nám môžu slúžiť údaje zo základných
škôl, ktoré má vo svojej kompetencii mesto Košice, kde v školskom roku
2005/06 opakovalo prvý ročník 116 žiakov, z toho až 93 žiakov bolo zo ZŠ
Podjavorinskej na Luníku IX, čo značí, že 80,2 % všetkých opakujúcich
prvákov v meste je z tohto rómskeho sídliska (RPA).

„Hneď v prvom ročníku základnej školy až 22 % rómskych žiakov ne-
zvláda učebné osnovy a neprospieva“ (Horňák, L., 2005, s. 116). Viacero
autorov, medzi nimi napríklad A. Kotvanová (2006) uvádzajú, že to môže
byť spôsobené aj nedostatočnou schopnosťou rómskych detí komunikovať
v slovenskom jazyku, čiže určitá jazyková bariéra. Podľa celoplošného vý-
skumu štatistického úradu až 85 % rómskych respondentov v rodine používa
rómsky jazyk, preto niektoré rómske deti po nástupe do školy slovenčinu
neovládajú (Kumanová, Z., 1998). Vyučujúci postrehli, že najmä v posled-
ných rokoch sa zhoršila aj znalosť slovenského jazyka u rómskych detí zo
segregovaných lokalít, ktoré po nástupe do prvého ročníka nevedia takmer
vôbec po slovensky (Mišina, I., 2004).
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Vzdelanie Národnosť

slovenská rómska maďarská

základné 24,69 76,75 36,26
učňovské 24,89 11,14 27,54
odborné 4,96 1,91 3,17
úplné stredné 33,44 2,05 26,28
vysokoškolské 10,35 0,33 5,4
bez vzdelania 0,3 3,69 0,43
nezistené 1,36 4,14 0,92

Zdroj: SODB 2001

Porovnanie vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva slovenskej, róm-
skej a maďarskej národnosti v SR v roku 2001



Dostupné údaje tiež ukazujú, že zastúpenie Rómov v predškolských za-
riadeniach je veľmi nízke. „Do roku 1989 chodilo do materských škôl 85 –
90% rómskych detí, pričom teraz je to v závislosti od regiónov od 0 – 15%
detí“ (Matulay, S., 2003, s. 28). Niektoré vedecké práce vidia príčiny škol-
skej neúspešnosti rómskych žiakov aj v „spomalenom a nerovnomernom in-
telektovom a citovom vývine, v nedostatočnom rozvoji myslenia, chýbajúcej
výdrži a sebadisciplíne“ (Horňák, L., 2005, s. 115). Sumár všetkých vyššie
spomenutých faktorov spôsobuje, že veľké percento rómskych detí je zara-
dených do osobitných – špeciálnych škôl, pričom niektoré zdroje uvádzajú,
že rómske deti sú až 28-krát častejšie preložené do osobitných škôl ako os-
tatné deti (Kačáni, D., 1995). Súčasne Bakalář, P. (2004) uvádza, že odhady
zastúpenia rómskych detí v špeciálnych základných školách sa pohybujú od
60 do 80 %. V lokalitách vysokej koncentrácie rómskeho obyvateľstva sa
zriaďujú špeciálne základné školy len pre rómskych žiakov (Jurová, A. –
Koptová, A., 1999).

Podľa A. Salnera (2001) je najvyššie zastúpenie Rómov na základnej škole
(podľa ročníkov) v prvom ročníku a to vyše 11 %, pričom toto zastúpenie
klesá až na 6,8 % v deviatom ročníku. Indikuje to trend preraďovania róm-
skych detí na špeciálne školy a opakovania nižších ročníkov. Z geografického
hľadiska je zaujímavý výsledok prieskumu Metodicko-pedagogického centra
Prešov, ktorý do svojej práce prevzala Dluhošová (2001): „Podľa jednotlivých
krajov je najvyššie zastúpenie rómskych žiakov v Košickom (19,24 %), Pre-
šovskom (14,49 %) a Banskobystrickom kraji (14,19 %). Percentuálne zastú-
penie rómskych žiakov v základných školách SR je 8,28 %. Najviac rómskych
žiakov navštevovalo základnú školu v okresoch Rimavská Sobota, Revúca,
Rožňava, Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica“ (s. 43). 

„Nie je známe, aké percento rómskych detí postúpi na strednú školu. Do-
stupné údaje však naznačujú, že oproti celkovej populácii ide o veľmi nízke
percento. Tento úsudok potvrdzujú v prvom rade oficiálne údaje Ústavu in-
formácií a prognóz školstva o počtoch rómskych žiakoch na stredných či vy-
sokých školách“ (Salner, A., 2001, s. 8). Čo sa týka vysokých škôl, tak
zastúpenie Rómov je tu skôr symbolické. Matulay píše „V celom Českoslo-
vensku v rokoch 1949 – 1989 ukončilo vysokoškolské vzdelanie len niekoľko
stoviek Rómov, z nich podľa nášho odhadu ich žije na Slovensku okolo 100
až 150“ (Matulay, 2003, s. 19).

Známy je aj fakt, že vzdelanostná a kultúrna úroveň často diferencuje
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Rómov medzi sebou. Vzdelanejších Rómov už komunita neberie ako „svo-
jich“ (Bakša, J., 1995). Zároveň Rómovia, ktorí sa v priebehu minulých
rokov dostali na vyššiu životnú úroveň, sa zväčša dištancujú od Rómov, ktorí
zostali na nízkej životnej úrovni. Taktiež sa zväčša odsťahujú z lokality, kde
žijú Rómovia na nižšej sociálnokultúrnej úrovni, a tým zanechajú nižšie pos-
tavené skupiny Rómov spoločensky izolované (Fulková, E., 1993). Pritom
práve títo vzdelanejší a úspešnejší Rómovia mohli byť pre svojich súkme-
ňovcov dobrým vzorom pri nadobúdaní vzdelania. Dôsledkom toho, že róm-
skym deťom chýba dobrý príklad vo vzťahu k vzdelávaniu je fakt, že sa
veľakrát uchyľujú k záškoláctvu, ktoré je v rómskych komunitách do určitej
miery tolerovaným správaním alebo sú neposlušné voči učiteľom a agresívne
voči spolužiakom (Uhrín, S., 1995).

Medzi najčastejšie spomínané problémy pri vzdelávaní rómskych detí
teda patria: zlé školské výsledky rómskych detí vo všetkých fázach vzdelá-
vacieho procesu, slabá pripravenosť na plnenie povinností v škole, vôľové
a iné psychologicko-kultúrne špecifiká rómskych detí, problémy so školskou
dochádzkou, nadmerné zastúpenie v špeciálnom školstve, nízke zastúpenie
na stredných a minimálne zastúpenie na vysokých školách (Šebeková, H. –
Žlnayová, E., 2002). Práve všetky spomínané problémy, ktoré súvisia so
vzdelávaním rómskych žiakov spôsobili, že nám od pádu totality vyrastá
celá jedna generácia neintegrovaných Rómov so sotva ukončeným základ-
ným vzdelaním, ktorí budú mať výrazný problém uplatniť sa na trhu práce
(Jurová A., 2004). 
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7.5 Zdravotníctvo

Lekári pracujúci v koncentrovaných rómskych zoskupeniach referujú,
že zdravotný stav obyvateľov týchto lokalít je vo všeobecnosti horší ako
u nerómskych pacientov. Pripisujú to konkrétne nezdravému životnému
štýlu, ako aj nevyhovujúcim bytovým podmienkam. Práve zlý životný štýl
nie ktorých členov rómskych komunít, s ktorým je často spojené nezdravé
stravovanie, alkoholizmus, neúmerný tabakizmus, preplnenosť obydlí, nízke
hygienické návyky a podobne, majú podstatný vplyv na zvýšený výskyt
nie ktorých, najmä infekčných chorôb (Krak, J. a kol., 2007). Medzi najčas-
tejšie choroby, ktoré sa vyskytovali a stále občas vyskytujú v niektorých
rómskych komunitách, patrí svrab, infekčné ochorenia dýchacích ciest, tu-
berkulóza, meningokoková meningitída, žltačka typu A aj B, dyzentéria,
salmonelóza, hlísty, blchy, posteľné ako aj vlasové vši alebo iný parazitický
hmyz.

V minulosti v rómskych komunitách používanie závadných potravín
a znečistenej vody malo za následok časté ochorenia na brušný týfus a iné
epidemické nákazy, ktoré sú charakteristické pre prostredie so zlými život-
nými podmienkam. Často sa u Rómov vyskytoval aj trachóm, no v súčas-
nosti je aj u Rómov jeho výskyt ojedinelý. Horváthová v publikácii z roku
1964 píše: „Trachóm, ktorým boli zamorené cigánske osady na väčšine
nášho územia ešte pred 10 – 15 rokmi podarilo sa prakticky zlikvidovať“
(Horváthová, E., 1964, s. 316). Keďže občas zaostáva aj osobná hygiena,
vyskytujú sa v niektorých rómskych koncentrovaných zoskupeniach aj kožné
choroby ako napríklad svrab. Taktiež neviazaný sexuálny život a sexuálna
promiskuita sa v niektorých segregovaných rómskych komunitách stali zdro-
jom rýchleho šírenia pohlavných chorôb v minulosti i súčasnosti. „V dô-
sledku prostitúcie mnohých cigánskych žien a neviazaného pohlavného
života boli v ich radoch povážlivo rozšírené aj pohlavné choroby“ (Hor -
váthová, E., 1964). Vážne pohlavne prenosné ochorenie, ktoré sa v niekto-
rých koncentrovaných rómskych zoskupeniach na Slovensku vyskytuje, je
syfilis, ktorý sa napríklad opakovane vyskytol v trebišovskej rómskej osade.

Jedným z pretrvávajúcich zdravotných problémov v rómskych komuni-
tách je vyššia novorodenecká i dojčenská úmrtnosť. Rómske rodičky oveľa
častejšie rodia malé, nedonosené deti (Bugár, J., 2007). „Dojčenská úmrtnosť
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u rómskej populácie dosahuje viac ako dvojnásobnú hodnotu v porovnaní
s hodnotou za SR“ (Vaňo, B., 2001, s. 28). Taktiež fenomén úteku matiek
po pôrode z nemocnice je doménou matiek pochádzajúcich zo segregova-
ných osád. Len v nemocnici v Michalovciach takto každoročne utečie viac
ako sto rómskych rodičiek, pričom zväčša sa po svoje deti vrátia až po nie-
koľkých dňoch. Najčastejšie uvádzaným dôvodom týchto útekov je žiarlivosť
na muža alebo aj obavy o ostatné deti, ktoré zostali v osade. Pre rómsku mi-
noritu je charakteristický aj nízky vek matiek pri prvom pôrode a celkovo
skorý začiatok rodinného života, často pred 18-tym rokom života. Veľký
počet pôrodov je zaznamenávaný hlavne v sociálne najslabších a najzaosta-
lejších rodinách (Savková, D., 2000). Úrad verejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky v roku 2008 vytvoril „Hodnotiacu správu o výsledkoch prvej
etapy Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity za roky
2007 – 2008“, ktorá ukázala, že „Takmer polovica (49 %) rómskych matiek
prvýkrát rodila maloletá, pred osemnástym rokom života, z toho 6 % pod
hranicou pätnásteho roku“ (s. 17). „V sledovanej vzorke respondentov bolo
zistené vysoké percento úmrtí detí. Skoro štvrtina respondentiek (20,3 %)
uviedla, že im zomreli dve deti. Jedno dieťa zomrelo 71,3 %-tám responden-
tiek. Zo sledovanej vzorky rómskej ženskej populácie 4 % priznalo pitie al-
koholu počas tehotenstva a fajčenie počas tehotenstva priznalo 33 %
rómskych žien“ (s. 17).

U rómskych detí pochádzajúcich zo segregovaných komunít je badať aj
vyšší výskyt telesnej a mentálnej retardácie (Bugár, J., 2007) (Jurová, A.,
1996). Predpokladáme, že jedna z príčin je vysoký inbríding (pokrvné prí-
buzenstvo), pričom hlavne v niektorých segregovaných rómskych komuni-
tách sú u detí časté rôzne defekty, napríklad ľahšie či ťažšie formy mentálnej
zaostalosti alebo iné geneticky podmienené choroby. Pri našom terénnom
výskume v rómskej osade v Letanovciach (teraz už presťahovanej na okraj
Spišského Štvrtka) nám rómski respondenti tvrdili, že v tejto osade je v bliž-
šom príbuzenskom vzťahu prakticky „každý s každým“. Vyšší výskyt po-
tomstva rodinných príbuzných je v segregovaných endogamných rómskych
osadách dokázaný napríklad výskumom Feráka a kolektívu (1987). Tu sa
dostáva do popredia aj problém incestu, ktorý sa v zaostalých rómskych ko-
munitách vyskytuje častejšie ako u väčšinovej populácie. Horší zdravotný
stav detskej zložky rómskej populácie je spôsobený aj tým, že v koncentro-
vaných rómskych zoskupeniach sú početnejšie prípady, pri ktorých je zdra-
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votný stav dieťaťa dôsledkom zanedbania rodičovskej starostlivosti (Polia-
ková, T., 1999). U detí z neintegrovaných rómskych komunít veľa ráz ab-
sentujú aj pravidelné lekárske prehliadky, či vynechávajú sa povinné
očkovania.

Závažným a ťažko riešiteľným problémom sú rodiny s veľmi nízkym hy-
gienickým štandardom, ktoré nejavia záujem o pomoc a k radám lekárov za-
ujímajú odmietavý postoj. Rómovia sú neraz pri chorobe nedisciplinovanými
pacientmi, ktorí sa vyhýbajú pravidelným vyšetreniam, predčasne utekajú
z nemocnice, a to aj vtedy, keď majú nákazlivú chorobu ako je žltačka alebo
TBC. Rómske obydlia sú nastavané v tesnom zhluku vedľa seba, čím sa zvy-
šuje možnosť šírenia nákazlivých chorôb. Hustá koncentrácia obyvateľov
v danej lokalite spôsobuje rýchle rozšírenie chorôb a infekcií. Taktiež aj častý
styk s obyvateľmi iných rómskych osád spôsobuje, že prípadné nákazy sa
rýchlo šíria. Obyvatelia týchto lokalít pritom neraz nedodržiavajú ani najzá-
kladnejšie požiadavky hygieny, okolie príbytkov býva znečistené zvyškami
jedál, odpadkami či fekáliami. Z hygienického hľadiska je v koncentrova-
ných rómskych zoskupeniach problém aj nahromadený odpad v okolí obydlí,
ktorý priťahuje túlavé psy či potkany, čím sa riziko chorôb a epidémií ešte
zvyšuje (pozri fotodokumentáciu na konci podkapitoly). Napríklad na zná-
mom rómskom sídlisku Luník IX v noci vyliezajú doslova húfy potkanov,
pričom práve potkany sú prenášačmi salmonely, toxoplazmózy, besnoty
a iných ochorení.

Na horšom zdravotnom stave Rómov sa môže podieľať aj horšia životo-
správa u Rómov. Najmä u tých, ktorí si to môžu dovoliť, je najobľúbenejšou
potravinou mäso, ktoré jedia aj niekoľkokrát denne. Horváthová tiež píše,
že stravovanie Rómov bolo vždy nepravidelné a nedostatočné „s výnimkou
prvých dní po výplate, kedy sa denne konzumovalo aj viac kilogramov mäsa
a množstvo alkoholu“ (Horváthová, E. 1964, s. 362). U olašských Rómov
platilo a aj platí, že tučný človek je bohatý a aj deti olašských Rómov mno-
hokrát namiesto riadnej stravy dostávajú stále žiadané sladkosti (Horváthová,
E., 1964). Pre rómsku domácnosť nie je príliš typické ani ovocie a zelenina.
Taktiež aj mlieko Rómovia v minulosti takmer vôbec nekonzumovali (Haj-
ská, M. – Poduška, O., 2008). 

Fajčenie má u rómskej komunity dlhú tradíciu. Fajčenie z fajky bolo
u Rómov veľmi rozšírené už od nepamäti, a to rovnako u mužov ako aj
u žien. V súčasnosti sa v rómskych komunitách takisto veľa fajčí, pričom
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s tým niekedy začínajú už aj malé deti. Alkohol sa zväčša v rómskych ko-
munitách nepije stále, avšak hlavne po sociálnych dávkach sa alkohol kon-
zumuje vo väčších množstvách aj niekoľko dní v kuse (Hajská, M. –
Poduška, O., 2008). Ďalším zdravotným problémom sú drogy, najmä medzi
mládežou dosť rozšírené inhalovanie prchavých látok ako lepidlo alebo to-
luén, ktoré vedie k trvalému poškodeniu mozgu (Poliaková, T., 1999).

V rámci „Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity“
boli aj zaškolení terénni komunitní pracovníci, pôsobiaci v oblasti zdravotnej
výchovy v segregovaných komunitách. Títo komunitní pracovníci pôsobia
okrem rómskych vidieckych osád aj v mestách Košice, Prešov, Poprad, Ri-
mavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Banská Bystrica,
Stará Ľubovňa a Michalovce. Projekt je zameraný hlavne na zvýšenie zaoč-
kovanosti a zväčšenie informovanosti o prevencii chorôb (Lajčáková, J. –
Hojsík, M., 2007). Niektorí lekári pracujúci v rómskych koncentrovaných
zoskupeniach však predpokladajú, že zdravotno-hygienické problémy tu
v budúcnosti môžu dokonca ešte narastať.

7.6 Vzťahy s majoritou

Kvalita vzájomných vzťahov medzi majoritnou spoločnosťou a neintegro-
vanými Rómami je nezriedka na veľmi nízkej úrovni. Rómska otázka je poz -
načená dlhodobo vysokou intenzitou negatívnych postojov majoritnej časti
spoločnosti, ktoré pramenia z predsudkov, ale veľakrát aj zo skúseností s Ró-
mami. Rómovia ostávajú u veľkej časti spoločnosti vnímaní ako konfliktná,
problémová, neprispôsobivá skupina obyvateľov, odkázaná na spoločnosť,
ktorá na nich dopláca (Jurová, A., 2004).

Majorita sa permanentne pozastavuje nad faktom, že niektorí Rómovia
neplatia za bývanie, aj keď niekedy dokonca poberajú príspevok na bývanie.
V rámci rôznych projektov boli v niektorých rómskych lokalitách postavené
nové obydlia, no mnohokrát ich noví majitelia zničili, pričom ako píše T. Po -
liaková (1999, s. 17): „niekedy má demolácia bytu až komerčný charakter,
kedy sa predá všetko, čo má v novom byte hodnotu, od radiátorov, cez umý-
vadlá a kuchynskú linku až po parkety a rámy okien.“ U majoritnej populácie
sa potom vynárajú otázky, či si dotyční jedinci zaslúžili takúto nákladnú
pomoc. 
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Veľmi kritizované je aj zneužívanie sociálnych dávok. Už polstoročia
stará, avšak stále aktuálna publikácia od Horváthovej o niektorých Rómoch
hovorí: „Nielen využívajú vymoženosti, ktoré naše zriadenie poskytuje všet-
kým občanom, ale snažia sa uplatniť svoje požiadavky aj v prípadoch, kedy
tieto nie sú nijako oprávnené. Zdraví, mladí ľudia vyvstávajú z práce a ne-
rozpakujú sa žiadať od lekára potvrdenie o práceneschopnosti, aby mohli
poberať nemocenské dávky alebo dokonca invalidný dôchodok. Takýto pos -
tup svedčí o tom, že sa ešte nezbavili starého spôsobu myslenia a vzťahu
k ostatnej spoločnosti, na úkor ktorej sa snažia žiť aj naďalej“ (Horváthová,
E., 1964, s. 368). Negatívny postoj živí aj skutočnosť, že sociálne dávky
v nie ktorých neintegrovaných rómskych komunitách neslúžia svojmu pri-
márnemu účelu, ako napríklad zabezpečeniu potrieb detí, ale sú neuvážene
minuté hoci aj na alkohol alebo hracie automaty.

V koncentrovaných rómskych zoskupeniach boli viaceré funkcie rodiny,
ako napríklad zabezpečovanie príjmov, absolútne prenechané na štát. Zod-
povednosť a starostlivosť o dieťa podľa T. Poliakovej (1999) tu niekedy končí
jeho splodením, čo môžeme vidieť aj v detských domovoch, kde je nepo-
merne vyšší podiel rómskych detí. Pri terénnych výskumoch v koncentro-
vaných rómskych zoskupeniach sme si všimli, že práve najvyšší počet detí
majú zväčša rodičia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, absolútne odkázaní
na sociálne dávky a často nestarajúci sa o svoje deti. V koncentrovaných
rómskych zoskupeniach sa tiež častejšie vyskytujú prípady rodičov, ktorí
s peniazmi zo sociálneho systému hospodária tak, že dajú prednosť povýše-
neckému uspokojeniu svojich potrieb a namiesto nákupu jedla či školských
pomôcok, preferujú nákup cigariet a alkoholu. Takýto spôsob zaobchádzania
so sociálnymi dávkami prirodzene irituje mnohých ľudí z majority.

Sociálne napätie medzi majoritnou populáciou a Rómami v súčasnosti
zvyšuje aj pomerne vysoký stupeň kriminality neintegrovaných Rómov, ex-
tenzívnejšie reprodukčné správanie rómskeho obyvateľstva, neprispôsobilosť
či zlé susedské vzťahy (Janto, J., 2000) (Novák, K., 2008). Taktiež odlišná
kultúra rómskej menšiny a celkový spôsob života Rómov sú občas majorit-
nou populáciou vnímané negatívne a panuje názor, že značná časť Rómov
sa nevie, alebo možno ani nechce adaptovať na bežné spoločenské normy.
Podľa prieskumu, ktorý vykonal K. Novák (2008) medzi majoritným oby-
vateľstvom, sa 94 % respondentov vyjadrilo, že Rómovia silno zneužívajú
sociálny systém a 77 % respondentov sa vyjadrilo, že za sociálne podmienky
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Rómov môže ich lenivosť a nechuť pracovať. Až 87 % respondentov si myslí,
že je nepríjemné žiť v susedstve s Rómami, lebo sú hluční a nedodržiavajú
základné hygienické návyky a 84 % respondentov uviedlo, že ak v noci
stretne skupinu Rómov, má väčší strach, ako keby to bola skupina Nerómov
(Novák, K., 2008).

Väčšina sociológov však tvrdí, že majorita citlivo vníma ani nie tak et-
nickú odlišnosť Rómov, ako skôr kultúrnu odlišnosť a odlišné vzorce sprá-
vania rómskych komunít a „keďže výraznejších pozitívnych aktivít zo strany
rómskeho etnika je veľmi málo, nemá čo prevážiť všeobecne negatívny postoj
voči nim“, čo dokumentuje aj fakt, že rómska menšina je dlhodobo jednou
z najodmietanejších skupín v slovenskej spoločnosti (Tóth, R., 2000, s. 49).
Toto tvrdenie potvrdzujú údaje z výskumu, v ktorom sa 78 % respondentov
vyjadrilo, že by Rómov nechcelo za susedov (Kriglerová, E., 2002, 2004).
Pre úplnosť treba dodať, že k spoločnému bývaniu s rómskymi rodinami má
nedôveru nielen majorita, ale aj časť Rómov, nakoľko tretina opýtaných róm-
skych respondentov si nepriala mať za susedov iných Rómov. Uskutočnené
výskumy tiež dokazujú, že práve u Rómov žijúcich koncentrovane v mestách
sa uvádza najvyššie percento (59 %) výskytu konfliktov s majoritou (Krigle -
rová, E., 2004).

Nerómovia žijúci v blízkosti koncentrovaných rómskych zoskupení neraz
uvádzajú, že majú vyšší pocit ohrozenia kriminalitou, pričom ich negatívne
postoje k Rómom bývajú formované aj zlou osobnou skúsenosťou. Títo oby-
vatelia zväčša považujú vyššiu koncentráciu Rómov za kriminogénny činiteľ
a v lokalite s vyšším podielom Rómov predpokladajú vyššiu pravdepodob-
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Priaznivé Nepriaznivé Neviem

Bulharsko 55% 42% 3%

Česko 30% 60% 2%

Maďarsko 18% 78% 4%

Poľsko 35% 55% 10%

Rumunsko 18% 80% 2%

Slovensko 27% 72% 1%

Zdroj: Kriglerová, E., 2002

Názory majority v krajinách strednej a východnej Európy na
rómsku menšinu



nosť nezákonného správania (Uhrín, S., 1995). Obavy z narastajúceho počtu
Rómov sú medzi majoritou citeľné. Platí aj všeobecné pravidlo, že pokiaľ je
Rómov v meste málo, tak problémy s nimi nie sú také výrazné, avšak čím
ich je viac, tým sa správajú horšie, sú menej integrovateľní a problémy s nimi
narastajú.

„Rómovia majú špecifický spôsob bývania a celkovo obývania priestoru,
preto majoritné obyvateľstvo by najradšej bývalo čo možno najďalej od róm-
skych obydlí“ (Horváthová, A., 2001, s. 62). Väčšina ľudí je taktiež toho ná-
zoru, že hodnoty a vlastnosti Rómov sú nemenné, a preto ich nechcú vedľa
seba, ani keď budú bývať v nových bytoch (Novák, K., 2008). V súčasnosti
je totiž dosť aktuálny problém vysťahovávania Rómov do nových lokalít
v meste, kde na nich obyvatelia nie sú zvyknutí, a práve tu vzniká väčšia
konfliktnosť koexistencie Rómov a majority. Dôsledkom je mnohokrát úplná
absencia sociálnej komunikácie medzi tu žijúcou majoritnou spoločnosťou
a Rómami, ktorí sa dostávajú do pozície trpeného a cudzieho-negatívneho
elementu. Krajnou podobou interakcie medzi majoritou a Rómami sú otvo-
rené interetnické konflikty (Kriglerová, E., 2004).

Prieskumy však tiež ukazujú, že aj medzi časťou rómskej minority vládne
určitá apatia voči majoritnému obyvateľstvu. U Rómov najčastejšie prevláda
akýsi pocit nedôvery k dominujúcej časti spoločnosti a jej inštitúciám. Tak-
tiež pociťujú vylúčenie z účasti na verejnom živote. Podľa uskutočneného
prieskumu Rómovia tvrdia, že na Slovensku nemajú zaručené rovnaké pos-
tavenie a práva v spoločnosti, sú vystavení ohrozeniu, neveria v nestrannosť
polície a verejnej správy vôbec. Takmer všetci rómski respondenti (95,8 %)
považujú spoločnosť na Slovensku za nespravodlivú, tak z hľadiska ekono-
mického, ako aj sociálneho. Rómovia vytýkajú majorite hlavne citový chlad,
vypočítavosť, nadradené správanie, rasizmus a skrytú alebo otvorenú diskri-
mináciu (Šišková, T., 2001).

Spolužitie Rómov s nerómskym obyvateľstvom našich miest má nemálo
problémov a to hlavne v oblastiach, kde sa nachádzajú koncentrované róm-
ske osídlenia. Tu býva badateľné napätie vo vzájomných vzťahoch. Známy
je prípad, keď Slováci z obce Jarovnice, kde žije takmer päť tisíc Rómov,
spísali petíciu do Národnej rady SR, kde sa sťažujú na spolužitie s Rómami,
na agresivitu Rómov, plienenie záhrad a bezdôvodné ničenie ich majetku.
V petícii žiadali legislatívny posun v oblasti záškoláctva, fetovania a vysokej
priestupkovosti rómskych detí (RPA). Keď nepomohli petície, prosby a listy
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primátorov, tak sa v problémových lokalitách, ako napríklad v meste Krom-
pachy (august – september 2009) konali zhromaždenia občanov, ktorí sa sna-
žili od politikov vynútiť riešenie tohto problému.

V niektorých koncentrovaných rómskych zoskupeniach sa pri pretrváva-
júcom stave dá očakávať totálna rezignácia Rómov na morálny, hodnotový
aj normatívny rámec majoritnej spoločnosti. Predpoklady hovoria, že nárast
početnosti Rómov v niektorých lokalitách našich miest môže indikovať aj
nárast konfliktov, ktoré sú v konečnom dôsledku jedným z dôvodov, prečo
Rómovia nie sú všeobecne akceptovanou a inkludovanou súčasťou sloven-
skej spoločnosti.

7.7 Kriminalita

Jedným zo zvlášť negatívnych a často spomínaných javov je vysoké per-
cento trestných činov, ktoré sa pripisujú na vrub občanom rómskej národ-
nosti. O niektorých častiach našich miest by sa dalo povedať, že výška
kriminality je tu priamo úmerná koncentrácii Rómov v danej lokalite. Z niek -
torých rómskych štvrtí sa pomaly stávajú tzv. „No go area“, čiže územie
mesta, kde sa ľuďom z majoritnej spoločnosti neodporúča chodiť, ľudia majú
z týchto častí mesta strach a vyhýbajú sa im.

V období socializmu sa vo vzťahu k Rómom zo strany štátnej správy pre-
javovala tolerancia a benevolencia, ktorá niekedy prerastala až do obchá -
dzania ich priestupkov, trestných činov a do ospravedlňovania porušovania
zákonov z ich strany (Poliaková, T., 1999). Musíme konštatovať, že takýto
„dvojitý meter“ sa neraz objavuje aj v súčasnosti. V posledných rokoch
socia listickej republiky mali 4 % Rómov žijúcich v ČSSR na svedomí až
20 % trestných činov (Kačáni, D., 1995). Pritom trestná činnosť Rómov bola
nasmerovaná výhradne na majoritu, takmer nikdy nie na vlastné etnikum.
Najprudší vzrast celkovej rómskej kriminality bol zaznamenaný v prvých
dvoch rokoch po zmene politického režimu (1990 – 91) a toto zvýšenie bolo
veľmi razantné (Nečas, C., 1993). Na Slovensku v období evidencie národ-
nosti páchateľa (1989 – 1995) mal podiel Rómov na kriminalite u nás prib -
ližnú hodnotu 25 %, keď napríklad 42,3 % objasnených lúpeží mali na
svedomí Rómovia. V tomto istom období bolo v sekcii mravnostnej krimi-
nality (znásilnenie, pohlavné zneužívanie, kupliarstvo) 44,6 % objasnených
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trestných činov spáchaných Rómami (Uhrín, S., 1995). Najvýraznejší prob-
lém s kriminalitou niektorých Rómov je hlavne v lokalitách, kde je vyšší
podiel Rómov na celkovom obyvateľstve. V okrese Rimavská Sobota (údaje
za roky 1989 – 1995) bolo až 60,7 % všetkých objasnených trestných činov
spáchaných rómskymi páchateľmi. Ďalej nasledujú okresy Spišská Nová
Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Lučenec, Vranov nad Topľou, Prešov
(Uhrín, S., 1995). Táto štatistika dokazuje niekoľkonásobne vyšší podiel
rómskych páchateľov trestnej činnosti, než je podiel Rómov na celkovom
obyvateľstve. Anton Michálek (2012) v článku venujúcemu sa kriminalite
Rómov konštatuje (s. 85): „Úroveň kriminality Rómov páchanej na majo-
ritnej populácii je v niektorých prípadoch niekoľkonásobne väčšia, ako je
ich podiel na celkovom počte obyvateľov.“

Pre určité Rómami obývané lokality sú charakteristické špeciálne druhy
trestnej činnosti ako krádeže poľnohospodárskych plodín, krádeže v záhra-
dách či výrub lesov (Poliaková, T., 1999). Prítomnosť rómskeho etnika nie-
kedy až znemožnila fungovanie poľnohospodárskych družstiev, ktorých
areály potom Rómovia niekedy úplne rozobrali a získané tehly rozpredali
alebo z nich postavili chatrče. Na Spiši napríklad viaceré poľnohospodárske
podniky obmedzili alebo úplne zastavili pestovanie zemiakov a snažia sa
pestovať komodity, ktoré nie sú pre zlodejov také zaujímavé.

Výrazne nepriaznivý je aj vysoký podiel rómskej mládeže na kriminalite.
Podľa D. Kačániho (1995) až 57 % detí vo výchovných ústavoch (polepšov-
niach) tvoria Rómovia. Pobyt v polepšovni alebo vo väzení má však málo-
kedy prevýchovný účinok, skôr naopak, veď rómska komunita mnohokrát
pobyt vo väzení neberie ako nič odsúdeniahodné (Poliaková, T., 1999). Špe-
cifikom rómskej populácie je označovanie maloletých za páchateľov tres -
tného činu alebo využívanie maloletých na páchanie trestného činu, nakoľko
maloletí sú trestne takmer nepostihnuteľní. Rezonuje tu hlavne potreba
zmeny zákona o priestupkoch, pretože rómske deti dopúšťajúce sa drobnej
kriminality a iných deliktov, nebývajú potrestané, a keď aj spôsobia škodu,
nikto ju nezaplatí, lebo ich rodičia sú sociálne odkázaní.

Do páchania trestnej činnosti sa v rómskych komunitách zapájajú aj mla-
diství Rómovia, ktorí skončia školskú dochádzku a v drvivej väčšine už ne-
pokračujú v štúdiu na strednej škole. Niektorí z nich sa potom celé dni
potulujú po meste, obťažujú okoloidúcich, robia výtržnosti, priestupky, krá-
deže, niekedy aj lúpeže. Výtržnosti a inú kriminalitu vo väčšej miere páchajú
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jednotlivci pod vplyvom alkoholom alebo drog. Kriminalita neintegrovaných
Rómov môže dokonca aj ovplyvňovať rozvoj daného mesta. V meste Krom-
pachy, kde žije odhadom dve tisíc Rómov, kvôli kriminalite časti neprispô-
sobivých Rómov prišli aj o zahraničnú investíciu. Rakúska spoločnosť
vlastniaca Kovohuty Krompachy totižto plánovala rozšíriť výrobu a zames -
tnať ďalších ľudí, no pre nájazdy zlodejov, ktorí mesačne ukradnú tony medi,
sa spoločnosť rozhodla všetky nové investície pozastaviť (Dohovič, S., 2007).
To je jasný príklad toho, že kriminalita neintegrovaných Rómov môže byť
obmedzujúcim faktorom v rozvoji niektorých miest a regiónov.

S. Uhrín (1995) vo svojej práci konštatuje, že „Páchatelia trestných činov
z radov Rómov sa vyznačujú impulzívnym správaním, majú veľmi subjektívne
chápanie spoločenských hodnôt a motiváciou ich trestnej činnosti je v pre-
važnej miere majetkový prospech. Po psychologickej stránke vykazujú de -
likventní Rómovia výrazne negatívne rysy v oblasti osobnostnej, rodinnej
a socializačnej“ (s. 40). Viac ako tretinu páchateľov trestnej činnosti
z rómske ho etnika tvoria osoby, ktoré majú hlboko zakorenené spôsoby
neadaptív neho správania, poruchy osobnosti ako napríklad vysoký egocen-
trizmus-sebeckosť, nízku sebakritickosť svojich činov a zníženú schopnosť
chápať sociálne normy (Uhrín, S., 1995).

V našich mestách sú práve koncentrované rómske zoskupenia areálmi
s častejším výskytom sociálno-patologických javov a kriminogénnych fak-
torov, pričom kriminalitou problémových Rómov sú postihnutí najmä oby-
vatelia žijúci v susedstve týchto rómskych enkláv. V poslednej dobe je stále
badateľnejšie, že početná a zaostávajúca rómska komunita môže byť nielen
výraznejším sociálnym problémom, ale v určitom zmysle aj problémom bez-
pečnostným.

Z uvedených príkladov je zrejmé, že v koncentrovaných rómskych zos-
kupeniach sa naakumulovalo veľké množstvo problémov, ktorých riešenie
je zatiaľ v nedohľadne. Po roku 1989 sa v mnohých rómskych komunitách
zastavil proces začleňovania do súčasných civilizačných trendov, čo môže
viesť k ešte výraznejšiemu prepadu celých areálov mesta do pásma sociálnej
odkázanosti a s tým spojeným nárastom pridružených problémov, ktoré budú
ďalej zvyšovať naliehavosť riešenia problémov v takýchto lokalitách našich
miest.
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Bratislava – bytovka na Čapajevovej ulici v bratislavskej Petržalke. Táto bytovka bola obý-
vaná najmä Rómami. Jednalo sa o lokalitu zvýšeného pohybu dílerov, narkomanov a pro-
stitútok. Fotografia je z roku 2013, v súčasnosti je už bytovka zbúraná.

Vyrúbané stromy v Národnej prírodnej rezervácii Humenská, ktorá sa nachádza nad róm-
skou osadou Podskalka v Humennom. Pre „drevorubačov“ z osád je charakteristické rú-
banie stromov vo výške cca 1 metra od zeme, aby sa nemuseli zohýbať.



ZÁVER

Rómovia dokázateľne žijú v našich mestách a v ich okolí takmer sedem
storočí, pričom ich život prešiel za toto obdobie mnohými zmenami. Niekedy
boli pre ich hudobné nadanie a remeselné zručnosti vítaní, inokedy im bol
pre krádeže a podvody vstup do miest zakázaný. Prvé výrazné kroky smerom
k rómskej komunite presadila Mária Terézia a jej syn Jozef II., ktorí sa pri-
jatím nariadení uľahčujúcich usadzovanie Rómov snažili dosiahnuť ich asi-
miláciu do väčšinovej spoločnosti. Veľké množstvo Rómov aj pod vplyvom
týchto nariadení zanechalo kočovný život, čo sa prejavilo aj pri sčítaní v roku
1893, ktoré uvádza, že 92,8 % všetkých Rómov na území Slovenska je tu
trvalo usadených. V ďalšom období bola problematika Rómov riešená re-
presívnymi nariadeniami, napríklad zákonom z roku 1927, ktorý mal znížiť
kriminalitu kočovných Rómov a neskôr nariadeniami prijatými v rokoch
1941 a 1943, ktoré vyčleňovali neprispôsobivých Rómov do segregovaných
areálov.

Najvýraznejšie zmeny v problematike Rómov žijúcich v našich mestách
sa udiali v rokoch 1948 – 1989, kedy sa uskutočnili viaceré štátom riadené
intervencie, ktoré mali za cieľ zlepšiť životné podmienky Rómov. Prístupy
uplatňované v tomto období voči Rómom sa zvyknú súhrnne označovať ako
sociálne inžinierstvo, pričom spoločným znakom týchto prístupov bolo
rýchle zvyšovanie počtu Rómov v našich mestách. Zaznamenaná bola hlavne
výrazná migrácia Rómov z vidieckych osád do miest, podporovaná vládnu-
cimi kruhmi, ktoré predpokladali, že socializácia Rómov bude rýchlejšie na-
predovať práve v mestách.

Po roku 1989 je v našich mestách badateľná rýchla segregácia a aj v mes-
tách, kde to dovtedy nebol bežný jav, začínajú vznikať koncentrované rómske
zoskupenia, pričom tu dochádza k nárastu problémov a zhoršovaniu vzťahov
s majoritou. Najväčšie a najproblematickejšie koncentrované rómske zos-
kupenia vznikli najmä v mestách južného a východného Slovenska, kde je
celkovo vyšší podiel Rómov, pričom v týchto častiach sa takmer v každom
meste nachádza ulica či sídlisko, kde žijú výhradne rómski obyvatelia.

V týchto lokalitách sa naakumulovalo aj veľké množstvo problémov, ktoré
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sťažujú život jednak tu bývajúcim Rómom, ale aj príslušníkom majoritnej
spoločnosti žijúcim v okolí. Taktiež je badateľné, že u množstva Rómov ži-
júcich v koncentrovaných rómskych zoskupeniach sa po roku 1989 zastavil
proces adaptácie na podmienky modernej civilizácie a ich začleňovanie do
súčasných civilizačných trendov sa zastavilo. Situácia v niektorých róm-
skych koncentrovaných zoskupeniach je už teraz dosť neúnosná a ak sa aj
samotní Rómovia nebudú snažiť zlepšiť tento stav, môže sa ich sociálne vy-
lúčenie a s tým spojené problémy ešte viac prehlbovať.

Predpoklady do budúcnosti hovoria o tom, že počet ľudí žijúcich v kon-
centrovaných rómskych zoskupeniach by mal v našich mestách narastať.
Hlavným dôvodom je disproporčne vysoká natalita, pretože rómska komu-
nita zaznamenáva dlhodobo vysokú pôrodnosť, a teda aj vysoký prirodzený
prírastok. Toto bude mať za následok preľudnenie niektorých rómskych
štvrtí, ktoré pravdepodobne povedie k ešte výraznejšiemu prepadu celých
areálov mesta do pásma sociálnej odkázanosti a s tým spojenú kumuláciu
pridružených problémov, čo zvýši naliehavosť riešiť problémy koncentrova-
ných rómskych zoskupení v našich mestách.
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SUMMARY

It is provable that Romanies have been living in our towns and cities as
well as around them for almost seven centuries. During this time their live
has gone through many changes. Sometimes they were welcome in our
towns and cities because of their musical talent and craftsmanship. Other
times there were banned entry in some towns and cities because of thefts
and frauds.

The first substantial steps towards the Romany issue solving were enfor-
ced by Mary Theresa and her son Joseph II., who were trying to accomplish
Romanies assimilation in the majority society via adoption of acts making
their settlement easier. In the period that followed Romany issue was solved
via repressive acts, for example the act effective as of 1927, which was to
reduce delinquency of migratory Romanies and later on also via acts adopted
during the years 1941 and 1943 forcing Romanies out into segregated areas
of towns and cities.

The most considerable changes related to the issue of Romanies living in
our towns and cities took place in 1948 – 1989, when there were several by-
state-controlled interventions carried out. Their goal was to improve living
conditions of Romanies. It was especially the substantial migration of Ro-
manies from rural settlements to towns and cities that was noticeable. This
migration was supported by governing circles, who assumed that it would
be towns and cities where socialization of Romanies would show greater
progress.

Following the year 1989 rapid ghettos formation was observable in our
towns and cities, including those ones, in which it was not common to see
formation of extensive Romany groups before. At the same time the number
of Romanies-related issues and worsening of their relations with the majority
occurred. The biggest and the most difficult extensive Romany groups were
formed in towns of South and East Slovakia, where the percentage of Ro-
manies is generally high and in this part of Slovakia there is a street or a re-
sidential area in almost every city or town, in which only Romany citizens
live.
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The future assumptions say that the number of people living in extensive
Romany groups should even increase in our towns and cities. This will result
in overpopulation of some Romany quarters, which will most likely lead to
even more striking fall of whole town and city areas into the zone of social
dependence and to with-that-connected accumulation of related issues. This
in turn will increase urgency of solving the issues of extensive Romany
groups in our towns and cities. 
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Mesto Počet Podiel 
Rómov Rómov %

Bánovce nad Bebravou 820 4,3
Banská Bystrica 930 1,2
Banská Štiavnica 390 3,9
Bardejov 3 800 11,6
Bratislava 8 800 2,1
Brezno 1 840 8,7
Brezová pod Bradlom 153 2,9
Čadca 200 0,8
Čierna nad Tisou 500 12,9
Detva 890 6
Dobšiná 1 900 36,8
Dolný Kubín 426 2,2
Dubnica nad Váhom 900 3,6
Dunajská Streda 820 3,6
Fiľakovo 3 300 32,2
Galanta 320 2,1
Gbely 280 5,4
Gelnica 520 8,2
Giraltovce 913 22,3
Handlová 1 153 6,5
Hanušovce nad Topľou 934 24,9
Hlohovec 650 2,9
Hnúšťa 2 300 31,9
Holíč 650 5,9
Hriňová 160 2,1
Humenné 1 625 4,7
Hurbanovo 1 400 17,7
Jelšava 1 252 40,1
Kežmarok 1 000 6,1
Kolárovo 370 3,5
Komárno 1 375 4
Košice 18 162 7,6

Odhadovaný počet a podiel Rómov v mestách SR
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Mesto Počet Podiel 
Rómov Rómov %

Kráľovský Chlmec 1 822 23,4
Kremnica 300 5,7
Krompachy 1 836 21,2
Krupina 800 10,4
Kysucké Nové Mesto 181 1,2
Levice 415 1,2
Levoča 3 200 21,9
Lipany 713 11,1
Liptovský Hrádok 100 1,3
Liptovský Mikuláš 1 350 4,2
Lučenec 2 300 8,5
Malacky 250 1,5
Martin 1 500 2,7
Medzev 1 200 30,3
Medzilaborce 1 013 16,2
Michalovce 2 500 6,2
Modra 46 0,5
Modrý Kameň 334 21,5
Moldava nad Bodvou 1 938 18,8
Myjava 500 4,2
Nitra 2 200 2,7
Nová Baňa 117 1,6
Nováky 30 0,7
Nové Mesto nad Váhom 470 2,3
Nové Zámky 1 000 2,5
Partizánske 500 2,1
Pezinok 150 0,6
Piešťany 500 1,7
Podolínec 485 14,9
Poltár 589 10,2
Poprad 1 290 2,5
Považská Bystrica 250 0,6
Prešov 3 850 4,2
Prievidza 1 050 2,1
Púchov 150 0,8
Revúca 2 500 19,5
Rimavská Sobota 3 800 16,3
Rožňava 2 500 13,4
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Mesto Počet Podiel 
Rómov Rómov %

Nové Zámky 1 000 2,5
Partizánske 500 2,1
Pezinok 150 0,6
Piešťany 500 1,7
Podolínec 485 14,9
Poltár 589 10,2
Poprad 1 290 2,5
Považská Bystrica 250 0,6
Prešov 3 850 4,2
Prievidza 1 050 2,1
Púchov 150 0,8
Revúca 2 500 19,5
Rimavská Sobota 3 800 16,3
Rožňava 2 500 13,4
Ružomberok 829 2,8
Sabinov 1 866 15,1
Sečovce 1 947 23,5
Senec 210 1,2
Senica 480 2,3
Sereď 280 1,7
Skalica 840 5,6
Sládkovičovo 680 12,2
Snina 1 299 6,3
Sobrance 1 108 18,6
Spišská Belá 516 8
Spišská Nová Ves 2 300 6,3
Spišská Stará Ves 189 8,3
Spišské Podhradie 545 14
Spišské Vlachy 373 10,4
Stará Ľubovňa 1 627 9,9
Stará Turá 40 0,4
Strážske 520 11,4
Stropkov 1 175 11,1
Stupava 30 0,3
Svidník 800 7
Svit 360 4,8
Šahy 400 5,1
Šaľa 216 0,9
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Mesto Počet Podiel 
Rómov Rómov %

Šamorín 800 6,2
Šaštín-Stráže 630 12,2
Štúrovo 200 1,8
Šurany 300 2,9
Tisovec 350 8,8
Tlmače 145 3,7
Topoľčany 678 2,4
Tornaľa 2 017 27,1
Trebišov 4 000 17
Trenčianske Teplice 52 1,3
Trenčín 169 0,3
Trnava 1 600 2,5
Turzovka 155 2,1
Veľké Kapušany 1 180 12,6
Veľký Krtíš 1 700 13,2
Veľký Meder 600 6,9
Veľký Šariš 651 11,9
Vráble 200 2,2
Vranov nad Topľou 2 250 9,8
Vrútky 237 3,2
Zlaté Moravce 865 6,7
Zvolen 3 220 7,6
Žarnovica 521 8,4
Želiezovce 359 5
Žiar nad Hronom 1 600 8,4
Žilina 1 200 1,4

Poznámka: V mestách, ktoré sa v tabuľke nenachádzajú sa terénny prieskum neuskutočnil.
Zdroj: Mušinka, A. a kol., 2014. Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013


