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Rómski obyvatelia – ich budúcnosť v slovenských 
regiónoch 

 
Dušan Šlosár 

 
 Abstrakt: Riešenie problémov rómskych komunít má rôzne dimen-
zie. Z pohľadu samosprávnych orgánov, je riešenie problémov rómskych 
komunít nevyhnutnosťou. Už v minulosti samosprávy pristúpili k rie-
šeniu jednotlivých problémov. Výsledok však nezodpovedá vloženým 
investíciám a úsiliu. Niektoré smery pôsobenia sú uvedené v príspevku. 
 
 Abstract: The solution of the Roma communities is multidimensio-
nal. From the viewpoint of self-governing authorities is the solution of 
the Roma communities problems inevitable. The self-governments have 
tried to solve the problems in the past. Yet the outcomes do not match the 
investments and efforts. Some directions for solutions are in the paper. 
 
 Kľúčové slová: Rómovia, vzdelávanie, zamestnanosť, marginalizá-
cia, marginalizačné činitele, ovplyvňovanie kultúry biedy, romipen. 
 
     Súčasťou rozvoja demokracie v Slovenskej republike je prenos 
kompetencií štátu na občiansku spoločnosť prostredníctvom jej 
organizovaných foriem, a to obcí a samosprávnych krajov. Súbežne 
je podporovaný aj rozvoj tretieho sektoru – občianskych iniciatív. 
Samospráva získava kompetencie aj v oblasti sociálnej starostli-
vosti o obyvateľstvo. Reformy v sociálnej oblasti smerujú k prenosu 
čoraz väčšej časti výkonu sociálnej práce a k prevzatiu zodpoved-
nosti za ich riešenie na obce a samosprávne kraje. Vo svojom prí-
spevku sa zameriam na samosprávne kraje a v stručnosti naznačím 
to, čo už v súčasnosti v oblasti sociálnej práce a starostlivosti za-
bezpečujú samosprávne kraje na svojom území. Ide najmä o kom-
petencie v nasledujúcich oblastiach: 

• poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociál-nych služieb, 
• vypracovávanie koncepcie sociálnych služieb, sociálnej preven-
cie a sociálneho poradenstva, 

• rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej a prepravnej služ-
by, 

• vydávaní stanoviská k žiadostiam právnických osôb a fyzických 
osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb a k ich 
výmazu z tohto registra, 
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• vedení registra sociálnych zariadení, 
• kontroly úrovne poskytovaných sociálnych služieb, 
• koordinovania činnosti obcí, právnických osôb a fyzických osôb 
ktoré pôsobia v oblasti sociálnej pomoci a na úseku sociálnych 
služieb. 

 Tieto kompetencie smerujú voči všetkým osobám, ktoré sa na-
chádzajú na území samosprávneho kraja. V ďalšej časti svojho 
príspevku sa budem venovať najproblémovejšej skupine z pohľadu 
sociálnej práce a to problémom Rómov. 
 Rómovia sú exteritoriálnou etnickou skupinou žijúcou v ino-
etnickom prostredí vo forme vnútrodiferencovanej diaspóry. Veľké 
množstvo skupín Rómov, ktorí žijú a pohybujú sa v Európe, 
vytvárajú tri základné veľké skupiny. Základným rozlišovacím zna-
kom je ich kultúrna charakteristika vytváraná na báze tradičnej 
profesie – kasty, keďže ide o spoločenstvá dominantne organizo-
vané na sociálnom pôdoryse pokrvnopríbuzenských vzťahov. Na 
tomto základe sú to: 

1. Rómovia Kalderas, 
2. Rómovia Gitanos, 
3. Rómovia Manuš. 

 Tradičné kastové vedomie skupinovej príslušnosti organizuje 
a reguluje do veľkej miery Rómov aj dnes. Kultúrne dedičstvo, 
ktoré prevzali od predkov ich na jednej strane spája, ale na druhej 
strane vnútorne člení. 
 Presné údaje o počte Rómov v jednotlivých európskych štátoch 
a v Európe ako celku neexistujú. Najvyšší počet a najvyššie per-
centuálne zastúpenie Rómov je v strednej a východnej Európe. 
V Slovenskej republike je podľa sčítania, ktoré v roku 2005 realizo-
val Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske 
komunity 414.262 Rómov, čo predstavuje 7,7 % populácie Sloven-
skej republiky. Z uvedeného počtu žije na území Košického samo-
správneho kraja 130.169 Rómov a v susediacom Prešovskom samo-
správnom kraji 127.382 Rómov, čo predstavuje spolu 257.551 Ró-
mov. Zastúpenie detí do 15 rokov, je 43,3 %. Je to najvyššie per-
cento zo všetkých krajín Európy. Keďže sa jedná o národnostnú 
menšinu, ktorej početnosť sa zvyšuje, je možné podľa sociologic-
kých prognóz predpokladať, že v najbližšom desaťročí narastie po-
čet Rómov v Slo-venskej republike na viac ako 540.000 osôb. 



235 

 Aj keď Rómov, ktorí žijú v jednotlivých komunitách obvykle ne-
vieme priradiť ku konkrétnej skupine, ich problémy, ktoré vedú 
k marginalizácii sú takmer zhod-né. Ide o problémy najmä v ob-
lasti: 

• vzdelanosti a profesijnej štruktúry, 
• zamestnanosti a zamestnateľnosti, 
• bývania, 
• zdravotného stavu a hygieny, 
• prístupu k sociálnym službám. 

 Oproti západnej Európe je jej východná časť pri riešení problé-
mov Rómov ešte v  komplikovanejšej situácii. Rozpad tradičných 
hodnôt vychádzajúcich z  rómskej kultúry – romipenu ako i zánik 
tradičných rómskych remesiel, ktoré v minulosti boli nie len zdro-
jom obživy, ale aj formou vnútrorodinného vzdelávania, negatívne 
ovplyvnil vývin rómskych komunít. Stratila sa veľká časť pôvod-
ného dedičstva. Nová životná filozofia a na ňu viazané hodnoty ale i 
sociálne know how, ktorá by vychádzala z minulosti a smerovala do 
budúcnosti, nevznikla. Nahradila ju filozofia chudoby a strata 
vlastnej identity. 
 Riešeniu problémov Rómov sa venuje zvýšená pozornosť, Hlav-
ným dôvodom je prehlbujúca sa priepasť v ich sociálnom postavení 
oproti postaveniu majority. V mnohých prípadoch môžeme kon-
štatovať, že sa stretáva 18 storočie s 21 storočím. Je nutné pozna-
menať, že hlavným dôvodom tohto stavu sú z väčšej časti sami 
Rómovia. 
 V Slovenskej republike od roku 1989 pre riešenie problémov 
rómskych komunít boli prijaté celospoločenské stratégie na úrovni 
vlády SR, ktoré miestna štátna správa v úzkej spolupráci so samo-
správou a tretím sektorom prenášali v konkrétne adresova-
ných aktivitách a intervenciách do denného života. Do riešenia 
problémov rómskych komunít aktívne zasiahla aj Európska únia 
a široké spektrum donorov.  Pokles životnej úrovne, spoločenského 
a mravného úpadku Rómov sa aj napriek všetkému vynaloženému 
úsiliu nezastavil a napriek investíciám a intervenciám očakávané 
pozitívne zmeny nenastali. Vzdelanostná štruktúra a profesijná 
štruktúra sa nezmenila. Pričom len z prostriedkov Európskej únie 
za obdobie 9 rokov bolo v Slovenskej republike do vzdelávania 
Rómov investovaných viac ako 100 miliónov slovenských korún. 
Nezmenil sa ich vzťah k obydliu a bývaniu. Narastá ich zadĺženie 
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pre neplatenie nájomného a služieb spojených s bývaním. Pride-
lené byty sú často zdevastované. Sami to označujú, ako vybývanie 
bytu. Orientácia na dávky sociálnej pomoci znížila záujem o za-
mestnanie a nezamestnanosť sa stala súčasťou životného štýlu. 
Možná hrozba exekúcie z rôznych titulov tento stav ešte zhoršuje. 
Aj napriek otvoreniu a sprístupneniu sociálnych služieb tieto nie sú 
využívané až na oblasť sociálnych dávok. Komunity sa uzatvárajú 
a stávajú sa odolné voči intervenciám, okrem tých, ktoré prinášajú 
priamy a okamžitý profit.  
 Tento problém však nie je len náš. S týmto stavom v rómskych 
komunitách sa môžeme stretnúť všade, kde nedošlo k udržaniu 
vlastnej originálnej kultúry alebo k prevzatiu kultúry majority. Kul-
túra chudoby ovplyvňuje život v rómskych komunitách a deformuje 
aj tie zvyšky romipenu ktorý bol zachovávaný.  Preto je tento prob-
lém problémom celej Európy. Nemôže byť riešený len na úrovni 
jednej krajiny, či dokonca len jej časti. 
 Majúc na zreteli najmä Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, 
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych prá-
vach, Agendu Habitat Organizácie spojených národov, Európsku 
sociálnu chartu, Rámcový dohovor na ochranu národnostných 
menšín, Odporúčania Rady Európy č. 4 z roku 2000, č. 17 z roku 
2001, č. 4 z roku 2005, Odporúčania 563 z roku 1969 a 1203 z roku 
1993 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, Rezolúcií a od-
porúčaní Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady 
Európy k situácii Rómov v Európe, vrátane vnútroštátnej antidis-
kriminačnej úpravy a uznesení Vlády Slovenskej republiky pre jed-
notlivé problémové oblasti rómskych komunít je potrebné konšta-
tovať, že problémy Rómov sú jasne pomenované a právne ošetrené 
ako na medzinárodnej, tak aj vnútroštátnej úrovni. Opatrenia sa 
prijímajú a rea-lizujú za priamej účasti Rómov a predsa očakávané 
zmeny neprichádzajú. 
     Nepoznám v Slovenskej republike samosprávu, ktorej by nezále-
žalo na riešení problémov Rómov. Žijú s nami, sú súčasťou našej 
občianskej spoločnosti a preto majú rovnaké práva a povinnosti 
ako my všetci. Hľadáme riešenia, poskytujeme pomoc každému, 
kto chce a vie pomôcť. Spájame sily, ktoré by nám pomohli prob-
lémy vyriešiť. Na území Slovenska pôsobí 223 rómskych organizá-
cií a 2 rómske politické strany. Okrem toho sú tu ďalšie nerómske 
organizácie, ktoré vyvíjajú činnosť v rómskych komunitách. Žiaľ 
nestačí to. Zmena súčasného stavu vyžaduje hľadanie aktívnych 
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zdrojov na naplnenie toho, čo sme už pomenovali. Bez týchto 
zdrojov prijaté opatrenia, akčné plány či stratégie ostávajú len 
opatreniami o ktorých potrebnosti nikto nepochybuje, ale nemôže 
ich realizovať. Ide o náš spoločný európsky problém a preto by mal 
mať aj európske riešenie. 
     Miestne samosprávy prijali plány hospodárskeho, sociálneho 
a kultúrneho rozvoja v ktorých sa venujú aj otázkam riešenia 
problémov rómskych komunít. Tie sú postupne napĺňané v súlade 
s ekonomickými možnosťami samospráv. Okrem zabezpečenia rov-
nocenných služieb všetkým obyvateľom územia, sú realizované aj 
opatrenia v oblasti pozitívnej diskriminácie. Napr. deťom, ktorých 
rodičia sú v hmotnej núdzi sa poskytuje v školách strava len za 
symbolickú cenu. Dostávajú učebné pomôcky v hodnote 500.-Sk 
a ďalšie benefity, ktoré majú zmierňovať dopad núdze na tieto ko-
munity. 
     Opatrenia pre riešenie problémov rómskych komunít sú zame-
rané najmä na tieto oblasti:      

1. Rozvoj rómskych komunít  

 Organizujeme špecializované prípravy rómskych samo-
správ, rómskych aktivistov a komunitných pracovníkov. Tie sú za-
merané najmä na ozrejmenie funkcií a kompetencii samospráv, 
zodpovednosť za rozvoj komunít a vytváranie predpokladov pre ich 
rozvoj, komunikačné zručnosti a ďalšie oblasti. Aktívne zapájame 
do príprav aj rómskych lídrov a členov rómskej inteligencie. Žiaľ 
musíme konštatovať, že veľká časť Rómov, ktorých sme pripravili 
a ktorí pôsobili v rómskych komunitách dnes bývajú a pôsobia 
v Holandsku, Belgicku či iných krajinách. 
 Pripravujeme vytvorenie „Rady Rómov“ v ktorej budú mať zas-
túpenie všetky okresy Košického samosprávneho kraja. Rada bude 
nie len poradným orgánom predsedu Košického samosprávneho 
kraja, ale aj výkonným orgánom jednotlivých komunít. Každý člen 
rady si v okrese, ktorý zastupuje, vybuduje okresnú ra-du tak, aby 
informačné toky išli zdola nahor a umožnili prijímať opatrenia 
zodpovedajúce skutočným potrebám Rómov. 
 Priamo sa podieľame na budovaní rómskych poriadkových 
jednotiek. Aktivizácia časti Rómov, ktorí môžu v rozsahu kompe-
tencií samosprávy ovplyvňovať stav verejného poriadku, pozitívne 
vplýva na sociálne vzťahy, ktoré v komunite vznikajú. Ich činnosť je 
zameraná aj k školopovinnej mládeži, čim sa predchádza záško-
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láctvu. Spolu so starostami a poslancami miestnych samospráv sú  
základným pilierom budovania vnútornej štruktúry v rómskych 
komunitách.  
 Vytvárame siete aktivistov formou komunitného plánovania 
alebo partnerstiev. Tým sa vytvárajú integračné zložky, ktoré 
sú zvýšenou podporou rozvojových tendencií rómskych komunít.  

2. Aktivity zamerané na rómsku mládež. 

 Aktívne sme prispeli k vybudovaniu Rómskeho skautingu, k roz-
voju Spolkov správnych rómskych chlapcov a dievčat. Tieto organi-
zácie nie sú zameriavané len na záujmovú činnosť. Umožňujú in-
tegráciu rómskej mládeže do širších štruktúr. Reprezentáciou na 
spoločných stretnutiach, súťažiach a športových podujatiach vyvra-
cajú mýty, ktoré sú u majority zakorenené bez poznania logických 
dôvodov, na ktorých základe by mohli vzniknúť. Odchovanci týchto 
záujmových združení sa angažujú aj po ukončení ich členstva 
a tvoria zdravý základ komunít. 
 Podporujeme rozvoj komunitných centier. Tieto centrá sú tiež 
tvorené integračne. Spájajú rôzne subjekty vrátane orgánov štátu 
a miestnej samosprávy. Sú východiskovým bodom pre oslovenie 
komunity, zber indikátorov, vzdelávanie aktivistov a rozvoj sociál-
nej praxe. Komunitné centrá pripravili terénnych pracovníkov 
z radov Rómov, ktorí úspešne pracujú v ťažkých sociálnych teré-
noch. Obdobne sa pripravujú aj asistenčné služby, ktoré vychá-
dzajú z komunitných centier zamestnávajú časť Rómov, ktorí majú 
záujem na odstránení stereotypov, ktoré poškodzujú záujmy komu-
nít.  

3. Oblasť zamestnanosti a zamestnateľnosti 

 Táto oblasť je z pohľadu riešenia sociálnych problémov nosnou 
oblasťou. Odstrániť priamu prepojenosť, až priam závislosť Rómov 
na sociálnych dávkach a priviesť do rómskych rodín reálne peniaze 
z vykonanej práce je cieľom všetkých opatrení ktoré realizujeme. 
 V prvom rade sme vytvorili model „sociálneho podniku.“ Jeho 
základom je zapojenie nezamestnaných do prác, ktoré si obec ob-
jednávala u podnikateľských subjektov. Ide o priamu výrobnú čin-
nosť pre potreby obce a osadzovanie týchto produktov na verejných 
priestranstvách. Obvykle sa jedná o zhotovenie a osadenie detských 
ihrísk, čistenie verejných priestranstiev, údržbu a výsadbu mestskej 
zelene či iné práce. Sociálne podniky nám umožňujú testovať pra-
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covnú silu a po preukázaní, že je pripravená na riadny pracovný 
pomer, túto ponúknuť ďalším zamestnávateľom. Súčasný stav je 
taký, že je vyšší dopyt po krátkodobej práci, než po trvalom za-
mestnaní. 
 Podporujeme rozvoj sprostredkovateľských agentúr, ktoré pôso-
bia ako vyhľadávači voľných pracovných miest, ktoré ponúkajú zá-
ujemcom o prácu s príslušnom kvalifikáciou. 
 Priamo rokujeme so zamestnávateľmi a vytvárame pracovné 
miesta tak, aby nedochádzalo k zbytočnému zlyhávaniu pre stratu 
pracovných návykov. V spolu-práci so Živnostenskou komorou pri-
pravujeme certifi-káciu na úrovni výučného listu priamym zapoje-
ním Rómov do pracovných procesov v ktorých budú pripra-vovaní 
pre výkon jednotlivých profesií. Tieto pracovné miesta ponúkame 
tým Rómom, ktorí preukázali dostatočnú úroveň svojich pracov-
ných návykov. Pozitívne príklady chýbajú. Preto je potrebné cieľa-
vedome ich budovať. 

4. Riešenia v oblasti bývania 

 Bytová politika samospráv je postavená tak, aby sa predchá-
dzalo bezdôvodnému  bezdomovectvu. Je potrebné konštatovať, že 
ak sa spoločnosť stratifikovala, bude sa musieť pristúpiť aj v oblasti 
bývania k stratifikácii, čo však vyžaduje vysoké investície, ktoré ve-
ľakrát presahujú možnosti samospráv. Rozpracovali sme bytovú 
politiku tak, aby zohľadňovala reálne finančné možnosti jednotli-
vých skupín. Celkovo bolo vytvorených 5 kategórií bývania a to od 
najnižšieho štandardu až po najvyšší. Vytvorenie cenovo dostup-
ného bývania, ktoré zohľadňuje aj záujmy rómskych komunít, je 
základom pre odstránenie hrozby exekúcií z dôvodu neplatenia 
nájomného, či služieb spojených s bývaním. Hrozba exekúcie ich 
často odrádza od zapojenia sa do pracovnej činnosti. 

5. Vzdelávanie  

 Všeobecne je pravdou, že úroveň vzdelania v rómskych komuni-
tách je nízka. To má priamy dopad aj na profesijnú štruktúru Ró-
mov. Väčšina z nich má dosiahnuté len základné vzdelanie. V mno-
hých prípadoch neúplné. Ukončenie základnej školy v 5. ročníku 
nie je až také neobvyklé. V súčasnosti prijala vláda Slovenskej re-
publiky opatrenia pod názvom „Dekáda Rómov,“ ktorá je zameraná 
najmä na oblasť vzdelávania.  
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 Presadzujeme ekonomické zvýhodňovanie osôb zo sociálne sla-
bého prostredia tak, aby nedostatok finančných prostriedkov nebol 
dôvodom pre zanechanie štúdia. Podporujeme rómsku mládež pro-
stredníctvom opatrení, ktoré sú na ňu zamerané, aby získavala čo 
najvyššie vzdelanie. Rastie počet vysokoškolsky vzdelaných mla-
dých Rómov, žiaľ vo väčšine prípadov ide o deti rómskej inteligen-
cie. 
 Pre starších Rómov pripravujeme ich certifikáciu prostredníc-
tvom školiacich firiem, ktoré budú zaručovať stupeň zaučenia 
a zvládnutia jednotlivých druhov práce.   
 Týmto stručným prehľadom našich aktivít som naz-načil smer, 
ktorým sa uberajú slovenské samosprávy pri riešení problémov 
rómskych komunít. Nakoľko moje vystúpenie je časovo limitované, 
nemohol som sa venovať všetkému, čo je zamerané na rozvoj róm-
skych komunít či ich integráciu v spoločnosti, ktorá nado-búda 
charakter multikultúrnej spoločnosti. Vieme odhadnúť čo zvlád-
neme sami. Ale poznáme aj hranice, ktoré sami nedokážeme pre-
kročiť. Nie sme nečinní, ale nie sme všemocní. Ak skutočne chceme 
pomôcť Rómom riešiť ich problém, tak to musíme urobiť spoločne. 
My spoločne s nimi. 
 Text je výstupom grantovej úlohy VEGA č.1/3649/06 Úloha 
vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na 
vedomostiach a v štáte verejného blaha. 
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