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Riešenie rómskej problematiky prvej Dzurindovej vlády  

z hľadiska vstupu SR do EÚ 

 

Vladimír BOKŠA 

 

Rómska problematika patrila a stále patrí medzi najzávažnejšie problémy týkajúce sa 

Slovenskej republiky. Rómsky problém sa začal intenzívnejšie prejavovať po takzvanej 

Nežnej revolúcii v roku 1989 a neskôr po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 

1993. V deväťdesiatych rokoch sa rómska otázka dostala do štádia, v ktorom bolo nevyhnutné 

pre vtedajšie slovenské vlády hľadať riešenia na zlepšenie vzniknutej situácie. Rómsky 

problém sa týkal všetkých oblastí, a preto bolo dôležité nájsť vhodné komplexné riešenie. 

Určitá nádej v úspešnom riešení sa prejavila v období prvej a druhej Dzurindovej vlády, teda 

v období, kedy sa Slovenská republika uchádzala o členstvo v Európskej únii. Práve v tomto 

čase muselo Slovensko spĺňať množstvo kritérií a podmienok potrebných na úspešný vstup do 

Európskej únie vrátane rómskej oblasti, a to bolo hlavným motívom väčšieho úsilia a širšieho 

uchopenia problematiky. 

Hlavným cieľom Slovenska v rokoch 1998 – 2002 bolo získanie členstva v Európskej 

únii, čoho dôkazom a následkom bolo riešenie nedostatkov demokracie a dobiehanie ďalších 

krajín, ktoré ašpirovali o členstvo. Snaha o vstup do EÚ nebola úlohou len pre zahraničnú 

politiku, ale bola to práca pre celú spoločnosť vzhľadom na to, že vstup Slovenska do EÚ 

predstavoval výraznejšiu zmenu pre slovenskú spoločnosť ako členstvo v nejakej inej 

inštitúcii medzinárodného charakteru.349 Po parlamentných voľbách v roku 1998 vznikla nová 

vládna koalícia zložená z SDK, SDĽ, SMK a SOP. Nová vláda na čele s Mikulášom 

Dzurindom sa po svojom nástupe snažila znížiť mieru sporov v spoločenskom dianí skupinou 

krokov s určitými inovatívnymi elementmi. Vláda SR v krátkom časovom horizonte po 

vymenovaní vyzvala slovenských Rómov, aby neemigrovali, odsúdila rasizmus a zaviazala 

sa, že bude presadzovať širší rozmer diskusie s predstaviteľmi rómskej menšiny o ich 

problémoch.350 

Vláda Mikuláša Dzurindu riešila rómsku problematiku komplexne a za najdôležitejšie 

oblasti, pomocou ktorých bola reálna šanca posunúť túto otázku smerom vpred, bola 

                                                 
349   KOTVANOVÁ, A. – SZÉP, A. – ŠEBESTA, M. 2003. Vládna politika a Rómovia 1948-2002. Slovenský  

inštitút medzinárodných štúdií, 2003. ISBN 80-89106-07-02, s. 51. 
350   MESEŽNIKOV, G. – IVANTYŠYN, M. 1999. Slovensko 1998-1999 Súhrnná správa o stave spoločnosti. 

Bratislava: IVO – Inštitút pre verejné otázky, 1999. ISBN 80-88935-09-1, s. 39. 
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zamestnanosť, vzdelávanie, sociálna oblasť a bývanie. Z tohto dôvodu sa zameriavame 

predovšetkým na analyzovanie jednotlivých opatrení v predmetných oblastiach. Dzurindova 

vláda prijala niekoľko opatrení a strategických riešení, na základe ktorých boli realizované 

jednotlivé aktivity, činnosti a projekty.  

Prvý spôsob uchopenia prístupu k Rómom na Slovensku usporiadanejšie bolo prijatie 

uznesenia č. 153/1991 Zásady vládnej politiky SR k Rómom vládou SR.351 Ďalším 

významným dokumentom bolo prijatie materiálu s názvom Stratégie vlády SR na riešenie 

problémov rómskej menšiny a súbor opatrení na jej realizáciu, I. etapa 27. 09. 1999 uznesením 

č. 821/1999. Predostretá stratégia predstavovala súhrnné riešenie problémov týkajúcich sa 

Rómov. Rozoberala pomery v oblasti kultúry, ľudských práv, sociálnej oblasti, 

v zdravotníctve, vzdelávania a výchovy, nezamestnanosti, bývania a regionálneho rozvoja. 

„Materiál Rozpracovaná stratégia vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej 

menšiny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000-II. Etapa prijala vláda SR 03. 05. 2000 

uznesením č. 294/2000“.352 

V oblasti zamestnanosti sa vláda rozhodla podporovať nielen činnosti, ktoré mali 

rýchly výsledok ako napríklad verejnoprospešné práce, ale aj regionálnu politiku určenú na 

postupné rozširovanie malého a stredného podnikania. V rámci zamestnanosti Rómov sa síce 

viditeľne znižoval počet nezamestnaných, čo bolo aj cieľom vlády SR, ale z dlhodobejšieho 

hľadiska to bolo skôr neefektívne riešenie, pretože ako povedal vtedajší riaditeľ sekcie práce, 

ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Miroslav Danihel: „Verejnoprospešnou prácou je 

zamestnanie po dobu najviac 9 mesiacov, ktoré vykonáva zamestnanec prijatý z evidencie 

uchádzačov o zamestnanie“.353 Miera nezamestnanosti je a bola vysoká a v mnohých 

rómskych osadách dosahovala až 100%.354 Je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na legislatívu 

o ochrane súkromia, nie sú presné štatistické údaje o nezamestnanosti rómskej menšiny na 

Slovensku. Až 80% Rómov je závislých od sociálneho zabezpečenia štátu.355 Môžeme teda 

povedať, že vláda nezamestnanosť riešila urgentným spôsobom, ale bez racionálnejšieho 

                                                 
351   KRIGLEROVÁ, E. – NAJŠLOVÁ, L. – VILÁGI, A. 2009. Odpoveď je na Slovensku,  nie v Bruseli. 

Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 2009. ISBN 80-89356-05-
8, s. 29-30. 

352   KOTVANOVÁ, A. – SZÉP, A. – ŠEBESTA, M. 2003. Vládna politika a Rómovia 1948-2002. Slovenský  
inštitút medzinárodných štúdií, 2003. ISBN 80-89106-07-02, s. 57- 61. 

353   Spýtali sme sa Ing. Miroslava Danihela, riaditeľa sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Dostupné na internete: http://www.sme.sk/c/2138534/spytali-sme-sa-ing-miroslava-danihela-
riaditela-sekcie-prace-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-ro.html 09/03/2011. 

354   MESEŽNIKOV, G. – IVANTYŠYN, M. 1999. Slovensko 1998-1999 Súhrnná správa o stave spoločnosti.  
Bratislava: IVO – Inštitút pre verejné otázky, 1999. ISBN 80-88935-09-1, s. 772. 

355  KOTVANOVÁ, A. – SZÉP, A 2002. Migrácia a Rómovia. Bratislava: Slovenský inštitút 
medzinárodných štúdií, 2002. ISBN 80-89106-03-X, s. 47. 
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dlhodobejšieho hľadiska, pretože potrebovala napĺňať predvstupové kritériá, ktoré vyžadovala 

Európska únia. 

Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorej prislúchala zvýšená pozornosť, bolo vzdelávanie 

a výchova Rómov. V oblasti vzdelávania boli vypracované viaceré projekty, ktoré mali 

zlepšiť prístup k vzdelávaniu. Rokovania pred vstupom do EÚ ponúkli dodatočné prostriedky 

vládam kandidujúcich krajín, cez ktoré mohli ovplyvniť zlepšenie v oblasti vzdelávania 

a ochrany menšín, ktoré v inom prípade ostávajú plne v okruhu právomocí jednotlivých 

národných štátov. Je evidentné, že integračné konanie bolo prvoradým dôvodom, ktorý 

zapôsobil na stratégie vlád ohľadne Rómov pomocou politických mechanizmov vrátane 

opakujúcich správ a prístupových partnerstiev a zároveň prostredníctvom financií, ktoré boli 

získané z programov PHARE. Niekoľko vzdelávacích programov financovaných 

z prostriedkov PHARE bolo zaradených do vládnych vzdelávacích stratégií. Relevantný 

nárast v oblasti financovania rómskych vzdelávacích programov prišiel po roku 1998, keď 

bolo vnútorné usporiadanie zamerané tak, aby pozorovalo ciele definované v „predvstupovom 

partnerstve“. Pomoc z EÚ v predvstupovom období bola jednou z najväčších prameňov 

financovania projektov určených na integráciu Rómov.356 

Bývanie patrilo a neustále patrí medzi najzávažnejšie problémy Rómov na Slovensku, 

čo zároveň vytvára nesúhlas a nevôľu tejto komunity, ktorá je zákonite premiestnená do 

polohy nepriaznivej duševnej socioekonomickej situácie.357 V informácii o realizácii politiky 

bývania z najhorších rómskych komunít, ktorá bola vypracovaná v roku 2000 sa uvádza, že na 

území Slovenskej republiky bolo v tomto roku 620 rómskych osád. Z týchto osád v 32 nebol 

prívod pitnej vody, 102 osád bolo bez elektrickej energie a k 35 osadám nebola vybudovaná 

infraštruktúra. Počet Rómov v týchto getách bol 128 000, z toho 50 100 tvorili deti, ktoré mali 

menej ako 15 rokov.358 Dôležitou súčasťou v oblasti bývania boli projekty zamerané na 

resocializáciu rómskych komunít žijúcich v osadách. Realizácia bola možná len v koordinácii 

s mestskými a obecnými inštitúciami. Vláda SR v tejto súvislosti vyvíjala činnosti, ktoré boli 

zakomponované v dokumente s názvom Komplexný rozvojový program rómskych osád 

2002.359 Hlavným cieľom programu bolo celkové riešenie situácie v jednotlivých rómskych 

osadách a tým trvalo udržateľné zvyšovanie hodnoty života obyvateľov v určených obciach. 
                                                 
356   ŠOLTÉSOVÁ, K. a kol. 2007. Rovnaký prístup Rómov ku  kvalitnému vzdelávaniu. Open society 

institute, 2007, s. 25-27. 
357  MESEŽNIKOV, G. – KOLLÁR, M. 2000. Slovensko 2000 Súhrnná správa o stave spoločnosti. 

Bratislava: IVO – Inštitút pre verejné otázky, 2000. ISBN 80-88935-17-2, s. 226. 
358  KOTVANOVÁ, A. – SZÉP, A. 2002. Migrácia a Rómovia. Bratislava: Slovenský inštitút 

medzinárodných štúdií, 2002. ISBN 80-89106-03-X, s. 48. 
359  KOTVANOVÁ, A. – SZÉP, A. – ŠEBESTA, M. 2003. Vládna politika a Rómovia 1948-2002. Slovenský  

inštitút medzinárodných štúdií, 2003. ISBN 80-89106-07-02, s. 59. 
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Projekt tiež predpokladal dlhšiu spoluprácu rómskych a nerómskych obyvateľov vo 

vybraných obciach, spoločné aktivity a vyvíjanie činností na znižovanie emigrácie z obce.360 

Úloha Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity výrazne ovplyvňovala riešenie 

rómskeho problému v období pred vstupom SR do EÚ. Z tohto dôvodu považujeme za 

potrebné opísať základné funkcie a právomoci vychádzajúce zo štatútu z roku 1999.   

Hlavnými úlohami splnomocnenca v rámci Štatútu splnomocnenca vlády pre riešenie 

problémov rómskej národnostnej menšiny z roku 1999 boli: 

 realizovať spoluprácu medzi jednotlivými rezortmi ohľadne vopred spracovaných 

platforiem a pohľadov pre vládu SR, v kontexte riešenia sporných otázok v súvislosti 

s rómskou národnostnou menšinou (nie je tu však určené, ako sa má táto spolupráca 

uskutočňovať), 

 produkovať námety projektov na zlepšenie podmienok života pre Rómov so 

samostatným dôrazom na zintenzívnenie vzdelanostnej úrovne Rómov, aplikovanie 

ľudského a činného potenciálu rómskeho etnika, zdokonaliť nevyhnutné životné 

predpoklady, exaktne poznávať problémy rómskej menšiny, aktívnu účasť na 

medzinárodných projektoch zameraných na zlepšenie situácie rómskej menšiny 

(pomocou týchto zadefinovaných úloh bola v dvoch etapách vypracovaná Stratégia 

vlády, okrem nej sa ďalšie programy úradom neuskutočňovali, bola založená komisia 

na zadávanie projektov samosprávam a inštitúciám mimovládneho charakteru), 

 zariaďovať stretnutia zapojených štátnych aparátov a organizácií, navrhovať 

oprávnené opatrenia a závery ohľadom riešenia rómskej problematiky, 

 snažiť sa odstraňovať prejavy diskriminácie a intolerancie voči Rómom, 

 dávať stanoviská ku koncepciám vypracovanými hlavnými aparátmi štátnej správy, 

miestnej štátnej správy a ďalšími inštitúciami v oblasti riešenia otázok týkajúcich sa 

rómskej problematiky,  

 posudzovať zámernosť aplikovania prostriedkov určených zo štátneho rozpočtu na 

riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny, 

 pripravovať postoje a odporúčania pre vládu SR k riešeniu rómskej problematiky, 

 každý polrok predkladať informácie o realizovaní opatrení a úloh prijatých vo sfére 

riešenia problémov rómskej menšiny, 

                                                 
360  Vyhodnotenie Priorít vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám za rok 2002. Dostupné na internete:  

www.rocepo.sk/modules/mydownloads/visit.php?cid=6&lid=29 09/03/2011. 
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 na základe potreby zriaďovať poradné inštitúcie, iniciovať exaktné bádania vo sfére 

jazyka, kultúry a histórie rómskej menšiny. 

 

V súvislosti s rómskou problematikou musela vláda Mikuláša Dzurindu taktiež prijať viaceré 

legislatívne opatrenia, ktoré zohrávali dôležitú úlohu pre vstup SR do EÚ. Najdôležitejšie boli 

legislatívne úpravy v súvislosti s ochranou národnostných menšín vrátane rómskeho etnika. 

So zmenou vlády po voľbách v roku 1998 sa uskutočnili viaceré legislatívne zmeny 

upravujúce podmienky národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. V roku 

1999 bol prijatý Zákon č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín, ktorý bol 

veľmi významný pre všetky národnostné menšiny žijúce na území SR vrátane rómskeho 

etnika. Hlavnou podstatou zákona je umožnenie práva menšinám používať jazyk národnostnej 

menšiny v úradnom styku. V obciach, kde tvorí národnostná menšina viac ako 20%  

obyvateľstva, sa môže používať jazyk, ktorým hovorí  daná  menšina, ak s tým súhlasia všetci 

zúčastnení. V spomínaných obciach sa taktiež začali používať dvojjazyčné nápisy, ktoré 

slúžia napríklad na pomenovanie obce, alebo ak ide o informácie významného charakteru. 

Napriek tomu, že Pál Csáky realizoval politiku, ktorá finančne výrazne pomáhala menšinám 

žijúcim na Slovensku, v spoločnosti sa prejavovali tendencie vychádzajúce z netrpezlivých 

reakcií najmä zo skutočnosti, že nebolo vidieť pozitívne výsledky pri riešení problémov 

v súvislosti s rómskou populáciou.361 Dňa 3. mája 2000 vláda SR uznesením č. 283/2000 

schválila Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na obdobie rokov 2000 – 2001. Na základe 

schváleného uznesenia vláda SR zostavila Koordinačný výbor na realizáciu Akčného plánu 

a zároveň schválila jeho štatút. Koordinačný výbor pozostával z 13 členov a predsedom 

výboru bol Pál Csáky podpredseda vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny 

rozvoj.362 

 Vzhľadom na množstvo realizovaných projektov a vynaloženia obrovských 

finančných prostriedkov  na riešenie rómskej otázky si dovolíme poukázať na neefektívnosť 

niektorých prioritných oblastí, na ktoré sa zameriavala prvá Dzurindova vláda.  

 

                                                 
361  Národnostné menšiny na Slovensku. Dostupné na internete: 

http://www.noveslovo.sk/c/18558/Narodnostne_mensiny__na_Slovensku_ 09/03/2011. 
362  Vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,   

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000 – 2001. Dostupné na internete: 
www.vlada.gov.sk/data/files/281.doc 09/03/2011. 
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Stotožňujeme sa s tým, čo uvádzajú autori v Evaulácii činnosti sekretariátu 

splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity ohľadom ambície prvej Dzurindovej vlády 

SR riešiť pomerne širokým spôsobom prostredníctvom jednotlivých ministerstiev a 

regionálnej štátnej správy množstvo dlhodobých problémov rómskej národnostnej menšiny. 

Autori Evaulácie činnosti sekretariátu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity 

poukazovali na to, že schválená Stratégia vlády mala tendenciu dostať sa do sporu v súvislosti 

so samotnou povahou tohto dokumentu. Stratégia vlády bola charakteristická zaujímavou 

komplexnosťou, ktorá však bola na úkor jej ucelenosti. Chýbalo jasne formulované 

východisko, odhliadnuc od deklaratívnych politických postojov. Dokument nemal 

v dostatočnej miere štruktúrovaný charakter, na základe ktorého by bolo možné určiť veľkosť 

problémov, ako vláda a štátna správa bude k problému pristupovať. Stratégia vlády pôsobila 

skôr ako plynulá stratégia riešenia reálnych problémov, bez toho, aby bol vopred určený stav, 

ktorý sa chcel dosiahnuť. Z prevažnej miery ustanovení Stratégie vlády vyplývalo, že 

reprezentantmi problémov sú príslušníci rómskej národnostnej menšiny a aparáty verejnej 

správy. V predmetnom dokumente evidentne chýbalo upozornenie na oblasť interetnických 

vzťahov v Slovenskej republike, najmä recipročného vzťahu majorita – Rómovia. Hlavnou 

skupinou Stratégie vlády, jednotlivých programov a projektov riešenia rómskej problematiky, 

by mali byť Rómovia, ako i majorita. Chýbalo uvedomenie si regionálnych charakteristík a 

zobrazenie riešenia práve regionálne podmienených problémov Rómov. Nedostatky 

kritizovala a určité výhrady k Stratégii vlády pripomienkovala aj miestna štátna správa 

(krajské a okresné úrady), ktorej v rámci aplikovania Stratégie vlády (predovšetkým II. etapy) 

prináležala na regionálnej úrovni veľmi potrebná úloha.363 

 Vláda Mikuláša Dzurindu riešila nepriaznivé bývanie rómskej národnostnej menšiny  

hlavne pomocou Komplexného rozvojového programu rómskych osád 2002. V tomto smere 

považujeme za potrebné uviesť dôležitú skutočnosť ohľadom počtu rómskych osád v období 

realizácie uvedených vládnych opatrení a projektov. V roku 2000 bolo na Slovensku 

evidovaných 620 rómskych osád.364  

Na základe dokumentov z regionálnych kancelárií Úradu splnomocnenca vlády pre 

rómske komunity (USVRK) možno konštatovať, že v Slovenskej republike bolo v roku 2009, 

                                                 
363  Evaluácia programu obecných nájomných bytov v rómskych osídleniach. Dostupné na internete: 

http://www.nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/Ine/Evalu__cia_FINAL.pdf 
09/03/2011. 

364  Ochrana menšín na Slovensku. Dostupné na internete:  
www.kbdesign.sk/cla/.../Minority_Protection_Slovakia_3.doc 09/03/2011. 



 

689 
 

691 rómskych osád.365 Počet rómskych osád sa teda zvýšil o 71. Autori výročnej správy 

USVRK v roku 2009 upozornili, že chatrče, ktoré obývali Rómovia, boli postavené 

svojpomocne bez stavebného konania a bez vybavenia vlastníckych vzťahov k pozemkom. 

Bytovú otázku príslušníkov rómskych osád rieši podľa Úradu splnomocnenca pre rómske 

komunity iba program vtedajšieho ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja z roku 

2001.366 Na základe uvedeného môžeme povedať, že v riešení rómskej bytovej politiky 

nenastal výraznejší pozitívnejší posun k zlepšeniu situácie v tejto oblasti, ale práve naopak. 

Ivan Mačura si myslí, že po roku 1989 všetky vlády, ktoré doposiaľ vládli, nemali 

reálny záujem vyriešiť rómsku problematiku. Ďalej Ivan Mačura hovorí, že „neschopnosť 

politikov riešiť problémy občanov SR dokumentuje napr. aj fakt, že ani SDKÚ, ani SMK, ani 

KDH ani SMER zatiaľ nenapadlo v opozícii zostaviť svoju tieňovú vládu s tézami programov 

a návrhmi zákonov, ktoré budú uskutočňovať po voľbách, keď sa možno dostanú k moci. Ak sa 

to stane, zúfalo hľadajú ministrov – okrem iných aj vládneho splnomocnenca pre rómske 

komunity – a dávajú dokopy programy za podpory alebo kritiky bulvárnych alebo tzv. 

mienkotvorných médií.“367 

Jednotlivé projekty, ktoré sa realizovali v období Dzurindovej vlády, spochybňovala 

samotná Rómska iniciatíva Slovenska (RIS), ktorá žiadala od vládnej koalície vyúčtovanie 

financií v objeme 2,5 miliardy SK, ktoré boli poskytnuté v rokoch 2001 a 2002 na riešenie 

rómskej problematiky z krajín EÚ, ale aj z Kanady a USA. Za neefektívne použité peniaze 

považovala RIS projekty, ktoré mali naučiť príslušníkov rómskej menšiny umývať si ruky v 

osadách, kde nebola k dispozícii voda.368 Podľa štúdie Straty z vylúčenia Rómov je 

nevyhnutné, aby riadenie programov sústreďujúcich sa na Rómov spĺňalo tie isté kritériá 

a pravidlá, ako ktorékoľvek iné programy. Bez výberu podľa efektívnosti, monitorovania, 

                                                 
 
365  Správa o činnosti USVRK. Dostupné na internete: 

https://lt.justice.gov.sk/%28S%285spwfsm1xpnpcc45yf2fb3zb%29%29/Attachment/SPRAVA%20o%20
%C4%8Dinnosti%20USVRK%20%202009%20komplet_doc.pdf?instEID=53&attEID=21364&docEID=
108362&matEID=2573&langEID=1&tStamp=20100305124417293 09/03/2011. 

366  Rómske osady sa rozširujú, za desať rokov ich na Slovensku pribudlo 71. Dostupné na internete: 
http://spravy.pravda.sk/romske-osady-sa-rozsiruju-za-desat-rokov-ich-na-slovensku-pribudlo-71-1j0-
/sk_domace.asp?c=A100305_170823_sk_domace_p12 09/03/2011. 

367  Jadro rómskeho problému sa dá vyriešiť za štyri až šesť rokov. Dostupné na internete: 
http://macura.blog.sme.sk/c/261653/Jadro-romskeho-problemu-v-SR-sa-da-vyriesit-za-styri-az-sest-     
rokov.html#ixzz1JnqIXgcV 09/03/2011. 

368  Reakcie rómskych a nerómskych MVO a rómskych politických strán. Dostupné na internete:  
http://2004.rnlweb.org/modules.php?name=News&file=print&sid=805 09/03/2011. 
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kvalitnej prípravy a kontroly dochádza k riziku premárnenia financií a pracovného 

nasadenia.369 

Prístupy v súvislosti s rómskou problematikou na Slovensku boli ovplyvňované 

niekoľkými faktormi. Obrovské nedostatky sa preukazovali vo sfére administratívnych 

kapacít inštitúcií, ktoré mali konečný vplyv na rozsah a účinnosť programov. Od roku 1991 

kreovala skoro každá vláda inovatívny prístup, ktorý okrem iného spôsobil vytvorenie stálych 

provizórií. Nedostatočné uchopenie problematiky, nedostatočná pripravenosť politických 

špičiek a nepriaznivo nasmerované sociálne prostredie spôsobilo stav, v ktorom nebolo možné 

prijať komplexný program, ktorý by sa bol realizoval sústavne počas jednotlivých volebných 

období.370 

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že prvoradým dôvodom riešenia rómskej 

otázky zo strany Dzurindovej vlády v rokoch 1998 – 2002 bolo plnenie kritérií, ktoré boli 

nevyhnutné pre vstup Slovenska do Európskej únie. Z tohto dôvodu prijímala vláda SR 

množstvo opatrení a projektov sústreďujúcich sa na jednotlivé oblasti, ale bez dôslednejšej 

prípravy a dôrazu na ich výsledný efekt. Na druhej strane až druhoradým dôvodom pre 

vtedajšiu vládu bolo skutočne pozitívnejšie postavenie Rómov v spoločnosti a zlepšenie 

vzťahov medzi rómskou národnostnou menšinou a majoritou. Pre súčasnú a budúce vlády SR 

by mal súčasný stav tejto otázky zohrávať určitý signál, ktorý hovorí o tom, že pokračovanie 

v týchto intenciách riešenia rómskeho problému sa s najväčšou pravdepodobnosťou rómska 

otázka nevyrieši. Z tohto dôvodu by mali politici nielen alibisticky navrhovať prísnejšie 

opatrenia za účelom zvýšenia svojej popularity v čase, keď sú v opozícii, ale mali by ich 

predovšetkým prijímať a realizovať, keď pôsobia vo vládnej koalícii. S odstupom času 

môžeme povedať, že v čase pred vstupom Slovenska do Európskej únie sa riešili tie isté 

problémy Rómov, ktoré sa riešia v súčasnosti s tým, že z časového hľadiska a nízkej 

efektívnosti riešenia sa problematika rómskej národnostnej menšiny neustále zhoršuje 

a problematizuje.  
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