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RÓMOVIA PRED ROKOM 1939 

a území Slovenska sa Rómovia usádzali už v období stredoveku. Prvá správa o nich na 

území Slovenska pochádza z roku 1322 z okolia Spišskej Novej Vsi. Objavili sa v Bra-

tislave, Košiciach i Zemplínskej župe. Svoje obydlia si stavali za hradbami miest. Spočiatku 

ich obyvatelia prijímali pohostinne, a dokonca boli chránení glejtami (obdoba dnešných pasov 

a víz, za vlády Žigmunda Luxemburského), ktoré im umožnili cestovať smerom na západ do 

dnešného Švajčiarska, Nemecka, Francúzska a štátov Beneluxu. (Jurová, 1998, s. 24 – 34) 

Ľudia spočiatku vítali zručnosti, ktoré si so sebou Rómovia priniesli, napríklad tavenie ru-

dy a výroba zbraní a streliva, čo sa naučili zrejme v Arménii a v Byzancii. Okrem žobrania si 

získavali prostriedky na živobytie aj hádaním z ruky, hudbou, tancom, obchodovaním s koň-

mi, krotením medveďov, kováčstvom a liečiteľstvom. Kronikári sa často zmieňujú aj o drob-

ných krádežiach, najmä jedla a ošatenia. 

Zo 16. storočia pochádzajú najstaršie správy o ich usádzaní na okrajoch slovenských miest. 

V 16. – 17. storočí prichádzali na naše územie početné skupiny Rómov, ktoré utekali pred 

prenasledovaním v západnej Európe, podnieteným najmä exkomunikáciou Rómov z cirkvi 

v roku 1427. Už v polovici 18. storočia žili Rómovia na celom území dnešného Slovenska 

a živili sa najmä kováčstvom a hudbou, ale aj priekupníctvom, príležitostnou prácou u roľní-

kov a spracúvaním dreva a iných prírodných materiálov. Väčšinou žili usadení v istej oblasti. 

(Rácová, 2002, s. 21 – 24) 

Počet Rómov na Slovensku značne vzrástol v 17. storočí, a to nielen v súvislosti s prebie-

hajúcimi protihabsburskými povstaniami, ale aj s príchodom nových kočovných skupín zo 

západnej Európy, odkiaľ utekali pred prenasledovaním a vyvražďovaním a pre problémy so 

zabezpečením si živobytia. S ich zvýšeným pohybom pribúdali aj sťažnosti na množiace sa 

krádeže koní, ohrozovanie domáceho vidieckeho obyvateľstva krádežami potravín a poľných 

plodín aj prenášaním chorôb. Jednotlivé stolice a banské mestá a iné preto začali vydávať zá-

kazy vstupu Rómov na svoje územie. Tieto protirómske stoličné i mestské nariadenia sa však 

väčšinou týkali „cudzích“ Rómov. Tých, ktorí sa na území pohybovali už určitý čas a usadzo-

vali sa s povolením vrchnosti, tolerovali. (Jurová, 2004, s. 10 – 11) 

N 
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V porovnaní so západnou Európou boli podmienky pre Rómov na našom území priaznivej-

šie, ale aj tu často vzbudzovali nevraživosť u miestneho obyvateľstva, ktoré sa usilovalo vy-

rovnať sa s ich existenciou. Najjednoduchšie bolo vyhnať ich zo svojej blízkosti. Systémovej-

ší bol pokus osvietenskej panovníčky Márie Terézie, ktorá v rokoch 1758 – 1773 (napr. v roku 

1761 zákaz funkcie vajdu, Rómovia mali podliehať dedinským richtárom; Jurová, 2004, s. 10 

– 11) vydala štyri edikty s úmyslom začleniť Cigánov medzi ostatné obyvateľstvo ako potreb-

ných a užitočných obyvateľov štátu. Rozličnými príkazmi a zákazmi sa usilovala potlačiť ich 

špecifiká a asimilovať ich s ostatným obyvateľstvom. Mali sa stať roľníkmi a prijať kresťan-

ské mená a navyše sa už nemali volať Cigáni, ale Neubauer alebo Uj Magyarok. Súčasne vy-

dala príkaz odobrať im deti a dať ich na výchovu do sedliackych rodín. 

Koncom 19. storočia žilo na našom území okolo 36 000 Rómov, z nich asi len 2 000 bolo 

prechodne usadených a niečo vyše 600 kočovalo, čiže väčšina Rómov bola už v tomto období 

usadená. Asi tretina celkového počtu sa živila manuálnou prácou (drobní remeselníci, slúžky, 

sluhovia, robotníci, nádenníci atď.). Vyše 4000 bolo muzikantov a zvyšok tvorili deti, resp. 

príslušníci iných povolaní. Vzdelanostná úroveň Rómov bola nízka – ani nie 3000 z nich bolo 

gramotných či pologramotných (Antalová – Vrzgulová, 2000, s. 8). 

V rokoch 1855 – 1856 došlo vo Valašsku a Moldavsku k zrušeniu otroctva a aj naše úze-

mie pocítilo príliv oslobodených Rómov. Po čase sa však väčšinou vrátili späť na Balkán. 

Časť rumunských korytárov prišla na východné Slovensko. V Rakúsku bol v roku 1888 vyda-

ný výnos, ktorého zmyslom bolo zbaviť sa všetkých kočovných Rómov už na hraniciach. 

Podľa príkladu protirómskeho výnosu z roku 1888 a zavedenia policajnej evidencie Ró-

mov v západnej časti habsburskej ríše od roku 1910, sa aj Uhorsko v rokoch 1. svetovej vojny 

opäť pokúsilo zmeniť život kočovných Rómov. Ministerstvo vnútra vydalo roku 1916 výnos, 

ktorý mal slúžiť ako ochrana nerómskeho obyvateľstva proti Rómom. Bola to akási ich evi-

dencia, ktorá slúžila na zdaňovanie, dolapenie mužov, ktorí sa nezúčastnili odvodu, a zhaba-

nie koní, ktoré by mohli poslúžiť armáde. 

 

RÓMOVIA PO ROKU 1939 

Po vyhlásení Slovenského štátu dňa 14. marca 1939 sa pripravila ústava, ktorá sa opierala 

o Nemeckú ústavu, využila poznatky pronacistických režimov v Taliansku, Portugalsku. Mali 

sa využiť niektoré zásady rímskokatolíckej vierouky a vybrané pasáže z pápežských encyklík. 

Na čelo štátu sa postavil duchovný Msgr. Jozef Tiso, zabezpečujúci kresťanský charakter štá-

tu. (Lužica, 2005, s. 6 – 12) 
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Obdobie rokov 1939 – 1945 znamenalo (nielen) pre slovenských Rómov dôležitý medzník, 

ktorý pre nich znamenal jedno z najhorších a možno aj najhoršie obdobie ich dovtedajšej exis-

tencie. 

Vplyv nacistického Nemecka sa presadzoval prostredníctvom diplomatických stykov 

a nemeckých poradcov v rozhodujúcich slovenských štátnych inštitúciách (represívne zložky, 

hospodárstvo, propaganda, rasová problematika). V júni 1940 navrhol vysoký funkcionár ríš-

skeho rasového a presídľovacieho úradu Günther Pancke vyriešiť na Slovensku rasovú otáz-

ku. Vzorom boli tzv. norimberské rasové zákony, ktoré rozdelili obyvateľov štátu na „národnú 

pospolitosť“ a „cudzie živly“, medzi ktoré patrili napríklad Rómovia a Židia (Lužica, 2005, 

s. 6 – 12). 

Činnosť nemeckých poradcov v suverénnom štáte sa utajovala. Ich „riešenia“ zasiahli naj-

mä 90 tisíc Židov, a tak isto rovnaký počet Rómov. 

Ústavný zákon o ústave SR, prijatý 21. júla 1939, zmenil názov štátu na Slovenskú repub-

liku a uviedol do života celý rad ustanovení o spoločnosti, ale bez diskriminačných opatrení 

voči inonárodným obyvateľom. Do konca roku 1939 takéto právne normy a vyhlášky neboli 

prijaté. Zákon o štátnom občianstve (25. septembra 1939) kopíroval nemecký zákonník, ale 

jeho dopad sa ešte nedal predpokladať. 

Prvé pracovné tábory sa mali otvoriť až na základe nariadenia s mocou zákona o pracovnej 

povinnosti Židov a Cigánov (29. mája 1940). Zriaďovanie táborov sa dostalo pod Ústredný 

úrad práce, podliehajúci ministerstvu vnútra (Lužica, 2005, s. 6 – 12). 

Nejasnosti okolo chápania pojmu „Cigán“ vysvetlil oficiálny výklad vo Vyhláške č. 127 zo 

dňa 18. júna 1940, kde bolo uvedené: „Pod Cigánom má sa rozumieť podľa paragrafu 9 na-

riadenia s mocou zákona číslo 130/1940 Slovenského zákonníka iba ten príslušník cigánskej 

rasy pochádzajúci z nej po oboch rodičoch, ktorý žije životom kočovným alebo usadlým síce, 

avšak vyhýba sa práci“ (Lužica, 2005, s. 6 – 12). 

Vydaním vyhlášky 2. apríla 1941 rozhodlo Ministerstvo vnútra o zriaďovaní pracovných 

útvarov. 8. apríla 1941 Ústredný úrad práce vydal smernice na zriaďovanie pracovných útva-

rov. Podľa smerníc išlo o hospodárske využitie pracovných síl so zreteľom výchovným a ka-

ranténnym. Tvrdý dopad mala 137. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. 

apríla 1941, ktorá otvárala reálnu možnosť zriaďovať pre asociálne živly, najmä pre Rómov 

a Židov, pracovné útvary. Vyhláška rušila kočovné listy zavedené v roku 1927. Zatiaľ sa mali 

tieto osoby zdržiavať v domovských obciach, tieto obce smeli opustiť len s povolením velite-

ľa četníckej stanice. Majetok, ako boli vozy a kone, mali rozpredať, ak tak neurobili, majetok 

bol zhabaný a odpredaný v dražbe. Usadení Rómovia žijúci pri cestách museli príbytky od-
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strániť a presťahovať sa na určité miesto, minimálne dva kilometre od komunikácie. V ob-

ciach, kde žili najmenej tri rómske rodiny, im obec schválila zástupcu- vajdu, ktorý bol pod-

riadený starostovi. Rómovia, ktorí sa vyhýbali práci, mali byť zaradení podľa vyhlášky do 

pracovných útvarov pre asociálne živly. 

Dňa 27. júna 1941 bol z Prešova vyslaný obežník určený okresným náčelníkom, v ktorom 

župan spomínal, že Židia sa nezúčastňujú brannej povinnosti. Vyzdvihoval ten fakt, že nielen 

Židia, ale aj iné „pohodlné živly“ (pod ktorými myslel najmä Rómov) nepracujú, čo poburo-

valo pracujúcich občanov a občanov nastupujúcich do zbrane.1 

Okresný úrad v Medzilaborciach zareagoval 3. júla 1941 zavedením pracovnej povinnosti 

pre tých Židov a Rómov, ktorí následkom rôznych zákonných opatrení boli vyradení z hospo-

dárskeho života a pre tých, ktorí nemali riadne trvalé zamestnanie: 

„Na tamojší obežník zo dňa 27. júla 1941 oznamujem, že som zaviedol dňom 27. VI. 1941 podľa zákona 

131. 1936 Sb.z. a n. všeobecnú pracovnú povinnosť pre tých židov, ktorí následkom rôznych zákonných 

opatrení boli vyradení z hospodárskeho života Slovenského štátu ako aj pre všetky tie židovské osoby 

[...], ktoré nemajú riadneho trvalého zamestnania.“2 

Tieto osoby vykonávali úpravy obecných ciest, ohradenie cintorínov, reguláciu potokov – 

čiže práce verejné, ako aj práce u súkromných osôb, napríklad v roľníctve a remeslách. Od-

mena za prácu im pripadla len v takom prípade, že nemali z čoho žiť a to len v takej miere, 

aby stačila na pokrm. Podobne zareagoval aj Okresný úrad v Stropkove, ktorí židom a cigá-

nom pridelil verejno-prospešné práce, ako bolo čistenie ulíc, námestí, úpravy priekop, brehov 

a podobne a to z jednoduchého dôvodu – aby sa netúlali, nepovaľovali a aby nežili v pohodlí 

alebo záhaľčivým spôsobom. 

Okresný úrad v Sabinove dal zhotoviť zoznam osôb od 17 do 60 rokov, pretože v poľno-

hospodárstve vznikol nedostatok pracovných síl. Na základe tohto zoznamu povolávali do 

prác vhodné osoby – boli to najmä Židia a Rómovia. Podobne zareagoval aj Okresný úrad 

v Michalovciach, kde tieto osoby nepracovali len v poľnohospodárstve, ale aj pomáhali opra-

vovať chodníky, cesty a podobne. 

Dňa 31. júla 1941 vládny radca a policajný riaditeľ z Oblastného žandárskeho veliteľstva 

v Prešove vydal opatrenie proti Rómom, pretože v poslednej dobe bolo badať veľký príliv 

Rómov do Prešova a to najmä v tržné dni, prichádzali z najbližšieho okolia Prešova v tlupách. 

                                                 
1 ŠA Prešov, f. Šarišsko-zemplínska župa (ŠZŽ), sign. 10/43 prez. 
2 ŠA Prešov, f. Šarišsko-zemplínska župa (ŠZŽ), sign. 1992/44 prez. 
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Toto opatrenie vyhlasovalo: „Z vypátrania viacerých menších-väčších krádeží a to hlavne 

domových, kde páchateľmi boli Cigáni, dá sa usudzovať, že návštevu týchto pre mesto neví-

taných ľudí je len za tým účelom, aby tuná kradli a kradené veci potom na okolí Prešova pre-

dávali“.3 Preto žiadali dať príkaz žandárskym staniciam, aby rýchlo a prísne zasiahli proti 

týmto elementom: 

„Aby sa tomuto zlu mohlo čeliť, žiadam pána Oblastného veliteľa, aby dal príkaz žandárskym staniciam 

a to hlavne tým, ktorých obvody hraničia, poťažne sú v bezprostrednej blízkosti Prešova, aby tieto rigo-

rózne vystupovaly proti tým podozrivým elementom, ktoré prichádzajú, poťažne odchádzajú z mesta. 

Žiadam o perlustrovanie nielen Cigánov, ale aj tulákov, známych zlodejov z povolania, trhových zlodejov 

a podobných živlov, aby sme takto spoločnými silami toto zlo čo na najnižšiu mieru stlačili.“4 

Dňa 18. augusta 1942 Prezídium župného úradu Šarišsko-zemplínskej župy vydalo obež-

ník, v ktorom žiadalo obecných pánov a obvodných notárov, aby oznámili počet Rómov, bý-

vajúcich v jednotlivých obciach: 

„Všetkým pánom obecným a obvodným notárom v Šarišsko-zemplínskej župe – ukladám, aby mi urých-

lene oznámili počet Cigánov, bývajúcich v jednotlivých obciach. [...] Celkový počet obyvateľstva a cel-

kový počet Cigánov treba uviesť podľa výsledku sčítania ľudu v decembri 1940 roku. To znamená, že Ci-

gánov, ktorí sa z tej ktorej obce po 1940 roku vysťahovali alebo boli sústredení v pracovných strediskách, 

neslobodno odpočitovať.“5 

Niektoré obce, napríklad Vyšná Radvaň (Medzilaborce) alebo Malé Zalužice (Michalovce), 

nevedeli nahlásiť presný počet Cigánov, pretože Cigáni sa pri sčítaní ľudu hlásili aj k sloven-

skej národnosti, preto tieto obce poskytovali oficiálny, ale aj približný počet Cigánov. Celko-

vo mala Šarišsko-zemplínska župa 439 920 obyvateľov, Cigánov tu žilo 22 263. 

Vyhláška 202, prijatá 29. mája 1941, určovala podmienky organizácie v pracovných útva-

roch pre tzv. asociálov a pracovné strediská pre Židov. Mali vznikať tam, kde boli pracovné 

príležitosti po dobu aspoň šiestich týždňov. Mali podliehať Ústrednému úradu práce Minister-

stva vnútra, stráž a dozor mali vykonávať žandári. Pracovnú náplň určil zamestnávateľ (po-

mocné práce pri budovaní komunikácií, regulácia a čistenie vodných tokov, verejnoprospešné 

práce). 

                                                 
3 ŠA Prešov, f. Šarišsko-zemplínska župa (ŠZŽ), sign. 4774/41 prez. 
4 ŠA Prešov, f. Šarišsko-zemplínska župa (ŠZŽ), sign. 4774/41 prez. 
5 ŠA Prešov, f. Šarišsko-zemplínska župa (ŠZŽ), sign. 1992/44 prez. 
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Prvé pracovné útvary boli zriadené v Moste na Ostrove a v Očovej. Oba tábory existovali 

len do konca roku 1941 a pracovalo v nich len niekoľko desiatok zriadencov, ktorí patrili me-

dzi tzv. árijských asociálov. Po ukončení prác boli prepustení na slobodu. Napriek tejto sku-

točnosti, v rámci organizovania pracovných útvarov v roku 1941, firma Slovenské čadičové 

kameňolomy požiadala úrad práce o zriadenie pracovného útvaru aj pre Rómov v katastri ob-

ce Krupina, Môťová a Dobrá Niva. Krupinský pracovný útvar mal byť otvorený pre cigánske 

rodiny. Táto myšlienka sa neuskutočnila, až neskôr sa k nej kompetentné úrady vrátili. (Luži-

ca, 2005, s. 6 – 12) 

Strategická železničná trať z Prešova do Strážskeho sa budovala na úseku dlhom 62 kilo-

metrov. Na stavbe pracovali miestne zmluvné pracovné sily, ktoré v období žatvy pracovali na 

poliach. Sklz v pozemných prácach mal zabezpečiť Ústredný úrad práce. Komisia Minister-

stva vnútra sa rozhodla vytvoriť systém pracovných útvarov na niekoľkých úsekoch výstavby 

trate. Centrum sa zriadilo na zámku v Hanušovciach, kde sídlilo veliteľstvo, správa útvarov 

a ošetrovacia služba. Neďaleko od budovy zámku sa postavilo osem drevených barakov pre 

asi 500 odvedencov. V úseku Bystré sa postavilo ďalších deväť barakov pre 900 osôb, Pod 

Petičom päť barakov pre 450 osôb. Bolo to v čase, keď riešenie tzv. židovskej otázky prerás-

tlo do hromadných deportácií. Jedinou voľnou pracovnou silou zostali Rómovia, asociáli 

a politickí väzni. Štátna propaganda privítala riešenie tzv. židovskej otázky a verila, že na rad 

prídu ďalšie problematické skupiny. Minister vnútra Alexander Mach sa zastavil aj v Hanu-

šovciach, kde vyhlásil, že po odsune Židov budú východoslovenské obce očistené aj od „ci-

gánskeho elementu“. 

Práce sa rozbehli 1. júla 1942. Od 1. augusta 1942 pribudol ešte pracovný útvar v Nižnom 

Hrabovci pre 250 osôb. Na rozdiel od iných sa východoslovenské útvary vyznačovali takmer 

masovým nasadeným zaradencov. V auguste 1942 dosiahol ich počet 1850 osôb. Približne 70 

% z nich boli Rómovia od 18 do 60 rokov. V prvých týždňoch nasadenia dosahovali dobré 

pracovné výsledky. Vysiľujúca práca, nedostatočné zásobovanie, zvýšená chorobnosť sa skoro 

prejavili na postupnom poklese pracovnej morálky. Prudko sa zvýšil počet útekov. V pracov-

nom útvare Bystré sa pokúsilo o útek zo 640 osôb približne dvesto. V Hanušovciach zo 750 

zaradencov bola väčšina Rómov a medzi nimi evidovali v krátkom čase 180 útekov. Z pra-

covného útvaru Pod Petičom z 300 zaradencov ušlo stodvanásť. Hlavnou príčinou bola vysi-

ľujúca práca, hlad a špina v útvaroch. Podľa úradnej štatistiky od júla 1942 do augusta 1943 

utrpelo 620 zaradencov ľahké a 260 zaradencov ťažké úrazy. Smrteľné úrazy utrpelo 11 zara-

dencov. Do ukončenia prác v lete 1943 ochorelo 1209 zaradencov na žalúdočné, črevné, kož-

né, srdcovo-cievne a iné choroby (Lužica, 2005, s. 6 – 12). 
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Ďalšie pracovné útvary vznikli v Dubnici nad Váhom, v Ilave, v Revúcej a v Ústí nad Ora-

vou. 

Prezídium Ministerstva vnútra vydalo dňa 5. apríla 1943 správu o tom, ako sa posudzuje 

Cigán a kedy sa stáva asociálnym: 

„Podľa písm. i/ § 5. vyhl. Č. 419/42 Úr. nov. Cigáni mimo pracovného pomeru sú asociálnymi a možno 

ich zaradiť do pracovných útvarov. [...] Cigán nie je asociálnym, iba v tom prípade, keď je v pracovnom 

pomere a keď svojím chovaním nie je na obťaž svojho občianskeho prostredia. Ak teda Cigán je na obťaž 

svojho občianskeho prostredia, menovite tiež tým, že pácha priestupky proti vlastníctvu, je asociálnym i 

keď je v pracovnom pomere. Cigán pri čine pristihnutý alebo z činu usvedčený, ak poškodený nežiada 

náhradu, nech je dodaný ihneď do najbližšieho pracovného útvaru. [...] Cigán z hľadiska posúdenia jeho 

asociálnosti poťažne dodania do pracovného útvaru, zodpovedá aj za činy proti vlastníctvu, spáchané jeho 

manželkou (konkubínou) a jeho nedospelými deťmi.“6 

Minister Mach vyhláškou z 21. júla 1943 upozorňoval, že neboli dodržané niektoré opatre-

nia – neboli odstránené rómske obydlia od frekventovaných ciest, Rómovia ďalej kočovali, 

vyhýbali sa práci a živili sa krádežami, preto žiadal okresných náčelníkov, aby tieto opatrenia 

vykonali a do 15. augusta 1943 ich ohlásili. Ďalej oznamoval, že v najkratšej dobe bude otvo-

rený koncentračný tábor pre Cigánov, preto bolo potrebné spísať zoznam tých Rómov, kto-

rých bolo treba v prvom rade z obcí odstrániť: 

„Páni okresní náčelníci do 31. júla 1943 predložia mi soznam tých Cigánov, ktorých treba v prvom rade 

z obcí odstrániť. V prvom rade prichádzajú do úvahy kočujúci Cigáni, v druhom rade Cigáni notorickí 

páchatelia trestných činov. [...] Kočujúci Cigáni dopravení budú do tábory bez ohľadu na to, či sú noto-

rickí páchatelia trestných činov alebo nie, len čo budú pri kočovaní dopadení po vydaní pokynu na kon-

centrovanie.“7 

Dňa 30. júla 1943 Policajné riaditeľstvo v Prešove nahlásilo Prezídiu Ministerstva vnútra 

v Bratislave, že v tunajšom obvode sa nenachádzajú kočujúci a ani takí Rómovia, ktorí by ma-

li byť zaradení do koncentračného tábora. Ďalej oznámilo, že v Prešove je Rómov málo a aj tí 

sa živia poctivou prácou a ostatní sú zamestnaní ako hudobníci. Obdobne zareagovali aj 

Okresný úrad vo Vyšnom Svidníku a Okresný úrad v Stropkove. Okresný úrad vo Vyšnom 

Svidníku (okresný náčelník Chlebák) oznamoval: 

                                                 
6 ŠA Prešov, f. Šarišsko-zemplínska župa (ŠZŽ), sign. 10/43 prez. 
7 ŠA Prešov, f. Šarišsko-zemplínska župa (ŠZŽ), sign. 1992/44 prez. 
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„V predmetnej veci hlásim, že v tunajšom okrese niet kočujúcich Cigáňov, lebo tunajší Cigáni všetci sú 

usadení v jednotlivých obciach. Zaoberajú sa prácami poľnohospodárskymi, ďalej ako lesní a stavební 

robotníci. Zvlášť teraz pri nedostatku pracovných síl sú veľmi vyhľadávaní robotníci a preto sú plne za-

mestnaní. Niekoľko z nich bolo v pracovnom útvare v Bystrom, odkiaľ po zlikvidovaní útvaru boli už 

prepustení. Zo strany občianstva ani bezpečnostných orgánov niet proti cigánom žiadnych sťažností, preto 

predbežne nie je treba z obcí ich odstraňovať. Cigánske obydlia od frekventovaných ciest boly už väčši-

nou odstránené a v ostatných dvoch-troch prípadoch stane sa tak v najbližšej dobe. Pokiaľ budú v okrese 

pristihnutí cudzí kočujúci Cigáni s týmito bude ihneď naložené podľa predpisov.“8 

Okresný úrad v Stropkove zareagoval: 

„K vyššie cit. tamoj. výnosu zo dňa 21. júla 1943 predkladám zprávu, že obydlia cigánov v tých obciach, 

kde ešte cigáni sú, sa nachádzajú na odľahlých miestach za tou ktorou obcou a vo styku s občanmi obce 

neprichádzajú. Všetci cigáni v tunaj. obvode živia sa z vlastného zárobku, ktorý nachádzajú v lesoch pa-

lenia uhlia, alebo na stavbách ciest a rôznych kameňolomoch. Súčasne hlásim, že v obciach tunaj. okresu 

Cigánov, ktorí by kočovali, alebo kočujúcich Cigánov, ktorí by sa tu prechodne zdržovali niet.“9 

Župan Šarišsko-zemplínskej župy A. Dudáš vypracoval referát o riešení cigánskej otázky 

v Šarišsko-zemplínskej župe, ktorý predniesol na zasadnutí Župnej organizácie HSĽS v Pre-

šove dňa 5. júna 1944. V tomto referáte pojem „cigán“ vysvetlil ako pojem označujúci určitý 

typ ľudí, nie rasu. Upozorňoval v ňom na cigánsky živel, ktorý bol však menej nebezpečný 

ako židovský. Upozorňoval, že cigánska otázka sa musí riešiť celoštátne a európsky. V tomto 

referáte ďalej podal návrhy na riešenie cigánskej otázky: 

• Skoncentrovať Cigánov do jednej kolónie. 

• Presne definovať pojem Cigán. 

• Zachytiť všetkých Cigánov v presnej evidencii. 

• Zakázať sťahovanie Cigánov. 

• Obmedziť voľný pohyb cigánskeho živlu a zaviesť pre neho prihlasovaciu a odhlasovaciu 

povinnosť. 

• Zaviesť cigánsku legitimáciu. 

• Zintenzívniť a sprísniť dozor nad cigánskymi osadami. 

Po vypuknutí Slovenského národného povstania 29. augusta 1944 a okupácii územia Slo-

venska nemeckými jednotkami dochádzalo k represáliám a fyzickej likvidácii Cigánov. Cigá-

ni boli popravovaní v mieste bydliska, deportovaní do pracovných táborov. Z južných oblastí 
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Slovenska vtedy pripojených k Maďarsku boli Cigáni deportovaní do pracovných a koncen-

tračných táborov v Nemecku, najmä do Dachau. 

Dnes môžeme s istotou povedať, že toto obdobie znamená dôležitú etapu ľudských dejín, 

kedy si nebol nikto istý svojou existenciou. A „poraimos“ – čiže veľké nešťastie Cigánov, 

zmenilo ich životy na dlhé obdobie. 
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