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1. State of Art 

 

1.1. SoA: Úvod 

 Problematická integrácia istej časti rómskej menšiny na Slovensku  nie je novou témou 

v spoločenskovednom výskume. Avšak zmenenými podmienkami, najmä otvorením 

Schengenského priestoru, nadobúda tento problém nový rozmer. Viacerí príslušníci rómskej 

menšiny považujú za jedinú alternatívu ako zlepšiť svoje postavenie možnosť opustiť (tento krát 

legálne) hranice Slovenska1. To však pre modernú slovenskú spoločnosť nie je dobrá vizitka. 

Svedčí o tom, že istá časť populácie SR pociťuje spoločenské vylúčenie bez perspektívy zmeny.  

 

Cieľom tejto štúdie je zmapovať teoretické zakotvenie a výsledky empirických výskumov, ktoré sa 

venujú problematike integrácie rómskej menšiny, žijúcej v segregovaných a separovaných 

sídlach2 na Slovensku. Ide o problematiku, ktorej sa na Slovensku, ale aj v zahraničí venovala 

značná pozornosť. Nakoľko však aj naďalej absentuje úspešný alebo aspoň fungujúci integračný 

model, akademický i spoločenský záujem o túto problematiku aj naďalej pretrváva. Ambíciou 

našej práce a následného empirického výskumu je snaha o získanie poznatkov, ktoré by prispeli k 

vytvoreniu integračného modelu, ktorý by mal šancu uspieť v podmienkach slovenskej 

spoločnosti. Pod úspešným integračným modelom tu rozumieme takú formu koexistencie väčšiny 

a menšiny, ktorá vo vysokej miere odzrkadľuje očakávania oboch dotknutých strán, teda aj 

majority, ale aj minority. Podrobnejšie sa tomuto problému venujeme ďalej v predkladanej štúdii.   

 

 

                                                           
1
 Ako ilustratívny príklad môže slúžiť citát z kvalitatívneho výskumu: „Nemám ani poňatia čo by nám mohlo 

pomôcť. Ak by sme mohli vrátiť čas, mali sme sa vyučiť alebo presťahovať do inej krajiny. Ľudia v televízore 
hovoria, že každému sa tam vodí lepšie a že každý má prácu.“ (citované v Ringold, Orenstein, Wilkens 2005: 66). 
Rovnaká skúsenosť vyplýva aj z viacerých osobných rozhovorov s neintegrovanými Rómami autorov tejto 
štúdie.  
2
 Rómom žijúcim v segregovaných a separovaných osídleniach sa venujeme v tejto štúdii špecificky preto, lebo 

predstavujú najmenej integrovanú časť rómskej menšiny. Pod pojmom segregované chápeme osídlenie, ktoré 
stojí mimo (v extraviláni) obce alebo mesta a je od obce alebo mesta vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov. 
Separované osídlenia sú tie časti dedín alebo miest, v rámci ktorých žijú len Rómovia (zväčša na kraji dediny, 
avšak v intraviláni obce). Špecifickú skupinu predstavujú Rómovia v mestských alebo obecných častiach kde sú 
lokálne koncentrovaní (sídlisko či ulica v meste, ktorú obývajú len Rómovia). Presnejšiu definíciu segregovaných 
a separovaných osídel, ale s rovnakým obsahom ponúka Atlas rómskych komunít (2004).   
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1.2. SoA: INTEGRÁCIA RÓMOV V SR 

Cieľom nasledujúcej kapitoly je priblížiť základné faktické údaje o postavení a integračných 

neúspechoch časti rómskej populácie na Slovensku, ktoré majú čitateľovi ponúknuť náhľad do 

zložitej problematiky riešenia otázok spätých s rómskou menšinou. Text je vo svojej povahe 

značne deskriptívny a pracuje najmä s analýzou sekundárnej literatúry, prípadne závermi 

z niektorých empirických výskumov. 

 

1.2.1. Pozadie problému integrácie Rómov v SR 

Integrácia3, resp. neúspešná integrácia Rómov nie je ani zďaleka problémom charakteristickým 

len pre Slovensko. Na dôležitosti, v porovnaní s inými členskými krajinami EÚ, naberá tento 

problém v našich podmienkach najmä kvôli početnosti rómskej menšiny a miere jej sociálnej 

exklúzie. 

 

V rámci sčítania ľudu, domov a bytov  v roku 2001 sa k rómskej národnosti na Slovensku prihlásilo 

89 920 obyvateľov. Podľa expertných odhadov sa však počet Rómov na Slovensku pohybuje od 

približne 500 tisíc (Liégeois 1997) až po 320 tisíc (Atlas rómskych komunít 2004), pričom 

najčastejšie sa zvykne citovať odhad okolo 380 000 (napr. Svetová banka)4. Spolu s Rumunskom, 

Bulharskom a Maďarskom patríme medzi krajiny s najvyšším podielom Rómov v rámci 

populácie5. Nasledujúca tabuľka toto konštatovanie názorne ilustruje. 

 

                                                           
3
 V tejto štúdii používame pojem integrácia v súlade s definíciou vládnych koncepčných materiálov. „Integrácia 

je vyvážená stabilná možnosť etnickej skupiny zúčastňovať sa spoločensko - ekomonického života krajiny na 
základe rovnakých príležitostí bez ohrozenia svojej identity (jazykovej, kultúrnej), ktorá svojou špecifickosťou 
prispieva ku kultúrnemu bohatstvu spoločnosti.“ Citované podľa Základné tézy koncepcie politiky vlády SR 
v integrácii rómskych komunít. Na dôvažok však pridávame rozmer očakávaní väčšinovej populácie voči 
charakteru integrácie menšiny. Ide tak v podstate o dve strany tej istej mince, ktoré musia byť vo vzájomnom 
vyvážení: očakávania väčšiny akým smerom sa má uberať integrácia a očakávania menšiny čo by integráciou 
chceli ( a čo nechceli) dosiahnuť. 
4
 Autori tejto publikácie sa prikláňajú skôr k odhadom Svetovej banky a vládneho monitoringu rómskych 

komunít. Svoje názory opierame o historické pramene, ktoré uvádzajú, že v evidencii sčítacích komisárov v roku 
1989, kedy boli „občania cigánskeho pôvodu“ do záznamov označovaní na základe uváženia samotného 
komisára, bolo zaznamenaných 253 943 osôb s takýmto pôvodom. (Kumanová 1998, s. 48) Odhady o takmer 
pol miliónovej rómskej populácii  sa opierajú o pravdepodobnostné výpočty podľa trendu pôrodnosti (viď. 
Liégeois) alebo pochádzajú od rómskych aktivistov v SR, u ktorých je možné predpokladať záujem na čo 
najväčšom počte a teda aj váhe rómskej menšiny (viď. Danihel, Karika 1995).  
5
 Či už ide o odhady alebo údaje čerpajúce z dostupných oficiálnych štatistík.  
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Tabuľka 1: Rómska populácia v členských krajinách EÚ s najvyšším podielom rómskej menšiny na 

celkovej populácii 

Členská 

krajina 

Oficiálny počet 

príslušníkov 

rómskej 

menšiny  

Podiel na celkovej 

populácii (oficiálne 

štatistiky) 

Odhadovaný 

počet 

príslušníkov 

rómskej menšiny 
(v tis.) 

Podiel na celkovej 

populácii (odhady) 

Rumunsko 535 140 2,5 % 1 800 – 2 000 8,3 – 11,5 % 

Bulharsko 370 000 4,7 % 700 - 800 9,0 – 10,4 % 

Maďarsko 189 984 1,9 % 550 - 600 5,3 – 5,8 % 

Slovensko 89 920 1,7 % 350 - 380 6,0 – 7,0 % 

Česko 11 746 0,1 % 160 - 300 1,6 – 3,0 % 

Španielsko* 630 000 1,4 % - - 

Taliansko* 310 000 0,5 % - - 

Francúzsko* 130 000 0,2 % - - 

Nemecko* 70 000 0,09 % - - 

Zdroj: Svetová banka, dostupné na: http://siteresources.worldbank.org/INTROMA/Resources/Roma_at_a_Glance.pdf  

*Zdroj: Ringold, D., Orenstein, M. A., Wilkens, E. (2005): Roma in an Expanding Europe, s. xiv, prepočet podielu autori 

štúdie podľa údajov Svetovej banky. 

 

Špecifikum Slovenska z hľadiska integrácie Rómov je aj fakt, že v porovnaní s inými krajinami 

z nášho regiónu máme väčší počet segregovaných a separovaných rómskych osídlení a miera 

nezamestnanosti rómskej menšiny dosahuje najvyššiu úroveň. (Ringold a kol. 2005; UNDP 2002) 

Sociografické mapovanie rómskych komunít na Slovensku udáva počet 1575 osídlení, v ktorých sa 

nachádza rómska menšina, pričom v 772 obciach alebo mestách žijú Rómovia integrovane. Štúdia 

uvádza 281 segregovaných osídlení a 338 osídlení, ktoré možno označiť za separované. (Atlas 

rómskych komunít 2004) Práve miera geografickej integrácie, resp. segregácie je jedným 

z kľúčových faktorov ovplyvňujúci sociálnu integráciu, spôsob života komunity6 – vzory správania, 

životné stratégie, životnú úroveň. (pozri napr. Radičová 2001a, Vašečka 2002) To, čo sa 

                                                           
6
 V tomto texte pod pojmom komunita, rómska komunita rozumieme skupinu ľudí žijúcu v ohraničenom 

priestore (osade, kolónii). Nejde teda o akési sociokultúrne spoločenstvo so skupinovou solidaritou, hierarchiou 
či špecifickými zdieľanými záujmami.  

http://siteresources.worldbank.org/INTROMA/Resources/Roma_at_a_Glance.pdf
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v slovenských podmienkach často označuje za rómsky problém ( a teda evokuje prepojenie na 

etnicitu, teda problém určitej etnickej skupiny) v podstate predstavuje problém „sociálneho 

vylúčenia, sídelnej segregácie a inštitucionálnej diskriminácie občanov SR“. (Jakoubek, Hirt 2008: 

17)   

 

Ako viacerí autori zhodne uvádzajú tento vysoký podiel jednoznačne neintegrovaných Rómov 

nemá korene len v dobrovoľnej izolácii Rómov od väčšinového obyvateľstva, ale je dôsledkom aj 

viacerých chybných vládnych politík či prístupov zo strany vládnucich elít počnúc zákazom 

zakladať rómske osídlenia bližšie než vo vzdialenosti dvoch kilometrov od verejných ciest za 

vojnového slovenského štátu, cez asimilačnú politiku komunistického Československa spojenú 

s násilným presídľovaním Rómov, až po (voči predmetným Rómom) ignorantskú politiku 

transformácie pozemkového vlastníctva začiatkom 90. rokov 20. storočia. (Jurová 2008; Kollárová 

2002; Kotvanová, Szép, Šebesta 2003; Janas 2010) 

 

K sťaženej integrácii  Rómov žijúcich v segregovaných a separovaných komunitách prispieva aj to, 

že popri fyzickej lokácii ich obydlí čelia aj ďalším formám znevýhodneniam, popri inom chudobe, 

etnickej diskriminácii, sťaženému prístupu k verejným službám. (Radičová 2001) Absencia 

kontroly nad ekonomickým smerovaním svojho života tak zaraďuje túto skupinu občanov na 

posledné priečky spoločensko-ekonomického rebríčka na Slovensku. (Bačová 1990)  

 

V Slovenskej republike je geografické rozloženie rómskeho etnika nerovnomerné a dochádza 

k jeho koncentrácii v troch najchudobnejších krajoch7. Disparity v regionálnom rozvoji Slovenskej 

republiky tak vytvárajú podmienky dvojitej marginalizácie, dvojitého štrukturálneho 

znevýhodnenia slovenských Rómov. Ak hovoríme o tej časti rómskej menšiny (približne 40% 

celkovej rómskej populácie v SR8), ktorá žije v segregovaných a separovaných sídlach (teda tí 

najchudobnejší a najmenej integrovaní Rómovia), geografický výskyt väčšiny takýchto sídel sa 

zároveň prekrýva s oblasťami, ktoré čelia najhorším socio-ekonomickým problémom v rámci 

Slovenska. Ide menovite o južné okresy banskobystrického kraja a košický a prešovský kraj, ktoré 

dosahujú najvyššiu mieru nezamestnanosti. (pozri Tabuľka 2; Tabuľka 3) Zároveň sú to kraje 

                                                           
7
 Toto tvrdenie sa opiera o sociografické monitoringy, nakoľko oficiálne etnické štatistiky nemá SR k dispozícii. 

8
 Atlas rómskych komunít (2004) – List faktov. 
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v najvyšším podielom nezamestnaných so základným vzdelaním9, teda takým, aké vo väčšine 

prípadov dosahujú Rómovia zo segregovaných a separovaných osídlení. Marginalizácia časti 

rómskej menšiny tak presahuje viaceré dimenzie: popri etnickej dimenzii, ide aj o ekonomické 

a sociálne znevýhodnenie a antropologickú alebo fyzicky pozorovateľnú odlišnosť.  

Tabuľka 2: Okresy s najvyšším podielom obyvateľov rómskej národnosti v SR (rok 2008) 

Kraj Okres Podiel  (%) 

Košický Michalovce 5,81 – 11,94 

 Trebišov 5,81 – 11,94 

 Spišská Nová Ves 5,81 – 11,94 

 Gelnica 5,81 – 11,94 

 Rožňava 2,81 – 5,80 

 Košice - okolie 2,81 – 5,80 

Prešovský Kežmarok 5,81 – 11,94 

 Levoča 5,81 – 11,94 

 Stará Ľubovňa 5,81 – 11,94 

 Sabinov 5,81 – 11,94 

 Vranov nad Topľou 5,81 – 11,94 

 Bardejov 2,81 – 5,80 

Banskobystrický Revúca 5,81 – 11,94 

 Brezno 2,81 – 5,80 

 Rimavská Sobota 2,81 – 5,80 

Zdroj: Štatistický úrad SR 2009   

 

Tabuľka 3 : Podiel rómskej menšiny na populácii SR podľa krajov a miera nezamestnanosti 

Kraj Okresy 

s najvyšším 

podielom 

Podiel 

rómskej 

menšiny v 

Počet rómskych 

segregovaných/se

parovaných 

Miera nezamestnanosti 

(reg. nezamestnaní), rok 

                                                           
9
 Zdroj: UPSVAR 2009. 
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rómskej 

menšiny 

% (rok 

2001) 

osídlení* 2009 # 

Bratislavský  0,1 44 4,2 % 

Žilinský  0,7 51 10,6 % 

Trenčiansky  0,3 62 8,9 % 

Trnavský  0,6 136 7,4 % 

Nitriansky  0,7 171 12,1 % 

Banskobystri

cký  

 2,3 481 17,7 % 

 Revúca 6,8 69 - 

Prešovský  4,0 448 20,6 % 

 Kežmarok 8,8 43 - 

 Levoča 7,1 15 - 

 Vranov nad 

Topľou 

6,9 58 - 

Košický  3,9 542 18,5 % 

 Gelnica 6,8 33 - 

Total  1,7 1575 - 

Zdroje: štatistický úrad SR, cenzus 2001; * Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004 a # UPSVAR 2009 

 

1.2.2. Historické korene integračných politík voči Rómom na území SR 

Prvé zaznamenané integračné politiky voči Rómom na našom území možno datovať do obdobia 

panovania Márie Terézie a Jozefa II, ktorí síce formou násilnej asimilácie, ale predsa pristupovali 

k Rómom ako k riadnym občanom Rakúsko-Uhorskej monarchie, a ktorí popri povinnostiach 

(povinnosti usadiť sa, platiť dane či pracovať na panskom) disponujú aj občianskymi právami 

(opatrenia monarchie sa sústredili najmä na povinnú školskú dochádzku, oblasť viery 

a zlepšovanie bytovej infraštruktúry). (Tkáčová 2002)  
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Snahy regulovať rómsku populáciu, najmä kočovný spôsob života istej jej časti, pokračovali aj 

v 19. storočí a v porovnaní s osvieteneckým absolutizmom boli ich účinky reštriktívnejšie. Za 

zmienku stojí najmä zavedenie špeciálnych úradných dokladov povoľujúcich cestovanie (cestovné 

pasy), ku ktorým Rómovia mali značne sťažený prístup. Rovnako sa sprísnili podmienky na 

získanie trvalého pobytu nakoľko podľa nových nariadení nepostačovalo preukázanie riadneho 

platenia daní počas minimálne 4 po sebe idúcich rokov, ale vyžadoval sa súhlas municipality 

s prehlásením trvalého pobytu na jej území. Takáto úprava posilnila právomoci miest a obcí 

regulovať zloženie „svojej“ populácie. Zrejme najreštriktúvnejšia legislatíva sa týkala sankcií za 

opakované porušenie zákazu kočovať a potulovať sa. Previnilci boli intervenovaní v táboroch pre 

nútené práce. Najmä toto posledné opatrenie malo riešiť stále aktuálne problémy s neusadenou 

časťou rómskej menšiny v Rakúsko-Uhorsku. 

 

Už existujúce legislatívne opatrenia upravujúce vzťahy medzi Rómami a štátom prevzala po 

rozpade Rakúsko-Uhorska aj novovzniknutá Československá republika a nemožno hovoriť 

o nejakom výraznom posune v riešení tých najkľúčovejším problémov, ktoré trápili rómsku 

menšinu, menovite zhoršujúca sa sociálna priepasť charakterizovaná vysokou mierou 

nezamestnanosti, zlou bytovou situáciou a nízkym vzdelaním. Práve naopak, neriešením situácie 

rómskej menšiny dochádzalo k prehlbovaniu dištancu a negatívnych postojov zo strany väčšiny. 

(Kollárová 2002) 

 

Z dejinného hľadiska najhoršie obdobie pre rómsku menšinu na našom území nastalo počas 

druhej svetovej vojny. Slovenský štát obmedzil základné slobody Rómov striktným zákazom 

budovať svoje príbytky v blízkosti obcí alebo verejných ciest a najmä aktivoval na svojom území 

proces, ktorý historická literatúra označuje ako „rómsky holocaust“10. (Janas 2010)  

 

Povojnové Československo ako nástupnícky štát po protektoráte Čechy a Morava a Slovenskom 

štáte sa snažilo odstrániť stigmu etnických čistiek proaktívnou integračnou politikou namierenou 

najmä voči Rómom. Tá sa však rozvinula do podoby (opäť) násilnej asimilácie ako v oblasti 

bývania, tak zamestnanosti či školskej dochádzky. Striktnosť komunistických opatrení a snaha po 

homogenizácii spoločnosti podľa sovietskeho vzoru sa prejavila aj etnickou asimiláciou 

                                                           
10

 Zjednodušene sa týmto pojmom označuje systematické prenasledovanie Rómov, ich intervencia 
v pracovných táboroch a neskôr aj v koncentračných táboroch. 
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(popieraním štatútu národnostnej menšiny) a akulturalizáciou. V oblasti bývania sa integračné 

politiky sústredili najmä na cieľ zlikvidovať segregované rómske osady a to tým, že pristúpili k 

(často krát násilnému) presídľovaniu či už do najbližších mestských obydlí alebo aj do 

vzdialenejších, najmä pohraničných a priemyslových oblastí. Numericky vzaté a bez ohľadu na 

ďalšie skúmanie dôsledkov presídľovania Rómov (najmä do koncentrovaných mestských obydlí) 

bol komunistický režim v odstraňovaní segregovaných rómskych osád úspešný. Kým v 50. rokoch 

dvadsiateho storočia zaznamenal súpis 1305 segregovaných rómskych osád, hodnotiaci materiál 

Komisie vlády pre otázky cigánskych obyvateľov uvádza ku koncu komunistického režimu 

(konkrétne údaj za rok 1987) počet 292 cigánskych osád. (údaje použité z Jurová 2008). 

Odvrátenou stránkou násilných prointegračných komunistických politík bolo posilňovanie už aj 

tak existujúcich protirómskych nálad u väčšinového obyvateľstva. Ilustratívnym príkladom pre 

vysvetlenie zdroja takýchto nálad môže byť poukázanie na fakt, že v dobe, kedy paternalistická 

presídľovacia politika nútila Rómov sťahovať sa zo dňa na deň do mestských panelákov sa na 

pridelenie štátneho či družstevného bytu príslušníkovi väčšinového obyvateľstva čakalo aj 

niekoľko rokov. Tento príklad samozrejme nevykresľuje podstatu problému v celej jeho hĺbke. 

Ako však uvádza historička Jurová (2008) pri hodnotení úspešnosti bytového aspektu integrácie 

Rómov počas komunistického režimu je dôležité prihliadať na geografickú dimenziu. Integrácia 

a rozptyl Rómov zo segregovaných osád bol výrazne úspešnejší v regiónoch s lepšími 

socioekonomickými ukazovateľmi. Premiestňovanie Rómov v kombinácii s menej hostilným 

väčšinovým obyvateľstvom a existujúcimi pracovnými príležitosťami vytváralo predpoklad pre 

stabilné udržanie si statusu integrovaného Róma. Naopak presídlenie bez nadväznej možnosti 

uplatniť sa na trhu práce, príp. pri vysokej miere agresivity zo strany majoritného obyvateľstva 

(napr. sabotáž rozostavaného rodinného domu, nátlak na predsedu Miestneho národného 

výboru smerujúci k nevydaniu povolenia na stavbu a pod.) smeroval k zlyhaniu štátnych opatrení, 

príp. k opätovnému vzniku osád.    

 

1.2.3. Integračné politiky SR voči Rómom 

K zmene integračných politík štátu voči Rómom dochádza na prelome 80. a 90. rokov minulého 

storočia, kedy nastáva jednak uvoľňovanie komunistického režimu najmä vzhľadom ku kultúrnym 

iniciatívam a združovaniu sa Rómov a jednak po páde režimu k nástupu legislatívy, ktorá mala 

umožniť úplne odlišné postavenie Rómov v SR. V oblasti etnickej sebaidentifikácie došlo 

k uznaniu národnostného štatútu pre rómsku menšinu čím bola zrovnoprávnená s ostatnými 

oficiálne uznanými národnostnými menšinami v SR a otvorilo jej to dvere najmä k čerpaniu 
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finančných zdrojov na podporu rozvoja kultúry, záujmových činností a k spoločenskému a 

politickému organizovaniu sa. Začiatkom 90. rokov boli integračné možnosti Rómov vnímané 

vládnucimi elitami práve cez prizmu priznania „etnickej svojbytnosti“ Rómom (porovnaj napr. 

Zásady politiky vlády České a Slovenské Federativní republiky k romské menšině, 1991; Zásady 

vládnej politiky SR k Rómom, 1991), teda garantovania rovnakých spoločenských, kultúrnych 

a politických práv. Základnou črtou politiky vlády SR voči Rómom v tom období bolo 

nevyčleňovanie finančných zdrojov pre politiku cielenú špeciálne na rómsku národnostnú 

menšinu. Teda napriek priznaniu zhoršenej socioekonomickej situácie tejto menšiny sa prijala 

zásada, podľa ktorej nemali byť vyčlenené zdroje špecificky určené pre túto menšinu na riešenie 

jej problémov.(Kotvanová, Szép, Šebesta 2003, s. 109) Odvrátenou stránkou zmeny režimu bolo 

výrazné zhoršenie životnej situácie väčšiny Rómov. S rastúcimi nákladmi na život, pod ktorými sa 

podpísala ako liberalizácia cien, tak i devalvácia či hromadné prepúšťania došlo k spätnému 

presídľovaniu sa aj už pomerne integrovaných Rómov z mesta na vidiek, späť do rómskych osád. 

Výsledným efektom bolo zhoršenie sa životnej situácie väčšiny Rómov, pretože u takýchto 

presídlencov zväčša nastával regres, preberanie životných stratégií a prispôsobovanie sa úrovni 

tých najslabších, s najnižším spoločenským statusom. 

 

Prakticky až do druhej polovice 90. rokov, kedy došlo k zintenzívneniu prointegračných ambícií SR 

smerom k Európskej únii, neboli otázky spoločenskej inklúzie či zlepšovania socioekonomického 

postavenia rómskej menšiny prioritou žiadnej vlády SR. (Gallová Kriglerová, Najšlová, Világi 2009, 

s. 29) Z hľadiska sociálnej integrácie rómskej menšiny dochádza k aktívnemu postoju zo strany 

vlády SR až po voľbách v roku 1998, kedy vzniká Úrad splnomocnenca vlády SR pre riešenie 

problémov rómskej národnostnej menšiny11. V roku 2001 došlo k premenovaniu úradu na Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, čo odzrkadľovalo najmä fakt, že koncepcia 

pôsobenia splnomocnenca sa zúžila a zamerala na socioekonomický rozmer integrácie Rómov 

a čiastočne aj na odstránenie diskriminačných postojov voči rómskej menšine. 

 

Okrem inštitucionálnej roviny dochádza k posunu aj v koncepčných materiáloch. Stratégia vlády 

Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súbor opatrení na jej 

realizáciu – I. etapa zo septembra 1999 a jej rozpracovanie o II. etapu o rok neskôr predstavujú 

                                                           
11

 Splnomocnenec vlády SR na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc bol menovaný už 
v septembri 1995, avšak nedisponoval žiadnymi praktickými kompetenciami. Jeho právomocou bolo pod 
záštitou ministra sociálnych vecí pripomienkovať a vyjadrovať sa k záležitostiam týkajúcich sa občanov, ktorí 
potrebujú osobitnú pomoc. (bližšie pozri Kotvanová, Szép, Šebesta 2003) 



Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

13 

základné východiskové koncepčné materiály a ponúkajú systematický prehľad krokov, ktoré majú 

smerovať k zlepšeniu socioekonomického postavenia marginalizovaných rómskych komunít. 

V nadväznosti na stratégie bolo v danom volebnom období schválených množstvo uznesení 

vlády12, ktoré sa priamo dotýkali rómskej menšiny, príp. rómskych komunít.  

 

V ďalšom volebnom období (2002 – 2006) došlo k doplneniu integračných politík SR o základné 

dokumenty ako Komplexný rozvojový program rómskych osád (ďalej aj KRPRO) či Základné tézy 

koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít. Prvý krát prinášajú vládne materiály 

ucelený pohľad na danú problematiku, ale najmä praktické kroky ako bezútešný stav postupne 

zlepšovať. Ďalšie koncepčné materiály ako napríklad Program sociálnych terénnych pracovníkov 

v podstate legislatívne zastrešuje kroky navrhované KRPRO, menovite potrebu špecializovaných 

sociálnych služieb poskytovaných priamo klientom v terénne, ktorá vedie k zlepšeniu využívania 

sociálnych a verejných služieb marginalizovanými skupinami.  

 

 Posledným koncepčným materiálom vypracovaným ešte pod vedením splnomocnenkyne Kláry 

Orgovánovej, ktorá v nemalej miere mala osobnú zásluhu na orientácii úradu smerom 

k marginalizovaným rómskym komunitám bola Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované 

skupiny obyvateľstva a model jej financovania13 z roku 2006, ktorá tematicky nadväzuje 

a rozpracúva niektoré zo Základných téz koncepcie vlády.... a prináša konkretizáciu možných 

vyrovnávacích opatrení v oblasti bývania. 

 

Pre všetky vyššie uvedené koncepčné materiály sú charakteristické základné predpoklady, 

z ktorých vychádzajú. Prvým je, že „podstata problematiky Rómov má spoločensko-ekonomický 

charakter a viaže sa na chudobu“14 a druhým, že žiadne politiky zamerané na zlepšenie socio-

ekonomického postoja Rómov nebudú úspešné, ak sa zároveň nedocieli tolerantný postoj 

majoritného obyvateľstva voči Rómom. Podstata navrhovaných praktických krokov spočíva 

najmä v dočasných opatreniach, zameraných na vyrovnávanie príležitostí v oblasti vzdelávania, 

                                                           
12

 Ide o niekoľko desiatok uznesení. Viac informácií o nich môžete získať priamo na stránkach Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity http://romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=1799/ . 
13

 Koncepcia stavia z dlhodobého hľadiska na budovaní sociálnych bytov rôznych štandardov, ale v prvom rade, 
v krátkodobom horizonte, presadzuje postupné zlepšovanie životných podmienok už existujúcich osídlení 
v rómskych osadách, nakoľko nepovažuje za reálne vytvoriť takú bytovú kapacitu, aby mohlo dôjsť k ich 
úplnému odstráneniu. 
14

 Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít 

http://romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=1799/
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uplatnenia sa na trhu práce, v sociálnej oblasti, v oblasti bývania či zdravotnej starostlivosti. 

Samostatné oblasti tvoria návrhy na boj s diskrimináciou a kultúra rómskej menšiny.  

 

Nástupom novej splnomocnenkyne Anny Botošovej je možné pozorovať tendenciu rozšírenia 

platformy úradu z špecifikácie na marginalizované komunity späť k rómskej menšine ako menšine 

národnostnej. Hovorí o tom aj najdôležitejší koncepčný materiál prijatý počas jej úradovania 

Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA 

– INTEGRITA – INKLÚZIA 2008 – 2013. Z hľadiska integračných politík materiál nadväzuje na 

predchádzajúce koncepcie a prináša aj nové postupy, pre ktoré je charakteristická vyššia 

administratívna a finančná záťaž ako pre štát, tak aj pre samosprávy. Ako príklad uvedieme 

koncept internátnych škôl v oblasti vzdelávania či sociálnych podnikov v oblasti zlepšenia 

prístupu na trh práce.  

 

Cieľom tejto kapitoly bolo poskytnúť stručný prehľad o komplexnosti problematiky integrácie 

rómskej menšiny v Slovenskej republike.  

 

Poukázaním na historický vývoj integračných politík sme sa snažili ilustrovať fakt, že aktuálne 

sociálne vylúčenie časti rómskeho etnika je potrebné vnímať nielen ako osobné zlyhanie 

jednotlivcov, ale tiež ako dôsledok pôsobenia inštitucionálnych determinantov v podobe zlých 

(1936 – 45, 1948 – 1988) či neexistujúcich (1989 – 1998) vládnych politík. Celistvosť problému 

dotvára, a možno ho považovať za ďalší z faktorov, aj dlhodobo budovaný a vžitý proti-rómsky 

postoj väčšinového obyvateľstva. 

 

Za jednoznačne pozitívny vývoj možno označiť aktuálny prístup (po roku 1998) zo strany štátu 

k riešeniu problematiky rómskych marginalizovaných komunít. Snaha inštitucionálne i koncepčne 

vybudovať špecializovanú politiku voči tejto špecifickej skupine znamená základný predpoklad 

zlepšenia jej postavenia. Aj keď nemôžeme v krátkej dobe očakávať absolútnu integráciu, 

programy zamerané na obce, poskytovateľov sociálnych služieb a ďalších relevantných aktérov 

majú šancu docieliť postupnú integráciu Rómov, pri splnení podmienky spolupráce zo strany 

dotknutých Rómov a akceptácii tejto menšiny a opatrení v jej prospech zo strany väčšinovej 

populácie. 
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1.3. SoA: Prehľad akademickej literatúry venujúcej sa integrácii rómov v SR 

Neúspešná integrácia, resp. žiadna integrácia Rómov žijúcich v segregovaných a separovaných 

komunitách sa prejavuje najmä v štyroch oblastiach, ktoré navzájom súvisia: v absencii stáleho 

zamestnania a zhoršených podmienkach pri hľadaní práce; v priestorovej izolácii od väčšinového 

obyvateľstva; v katastrofálnych životných podmienkach a vo veľmi obmedzenej participácii na 

spoločenskom a politickom živote obce/mesta, ku ktorej územie obývané Rómami patrí. Týmto 

problémom, ktorým čelí značná časť rómskeho obyvateľstva na Slovensku15 sa prevažne venuje aj 

domáca akademická spisba a výskumné projekty. V nasledujúcej časti si ich rozoberieme 

podrobnejšie.  

 

S istým zjednodušením je možné rozdeliť akademickú literatúru venujúcu sa slovenským Rómom 

do dvoch skupín. Prvú skupinu predstavujú tie analýzy, ktoré sa snažia posunúť problematiku 

(ne)integrácie Rómov do socio-ekonomickej sféry a ukotviť ju do teórie racionálneho hráča (štát / 

spoločnosť) uvažujúceho o nákladoch a ziskoch pri realizácii jednotlivých politík a druhú vytvárajú 

diela a štúdie, ktoré sme pre účely nášho výskumu pomenovali ako skupinu zameranú na socio-

kultúrny diskurz. 

 

Cieľom tejto kapitoly je podchytiť a kriticky zhodnotiť akademický diskurz venujúci sa 

problematike integrácie rómskej menšiny na Slovensku so zreteľom na identifikáciu tých 

neprebádaných alebo len málo zmapovaných „bielych miest“, ktoré by si zaslúžili hlbší empirický 

výskum. 

 

1.3.1. „Ekonomizujúci“ diskurz alebo diskurz založený na marginalizovaných rómskych 
komunitách 

Značná časť akademickej literatúry venujúca sa rómskej problematike sa sústreďuje najmä na 

riešenie problémov spätých so socio-ekonomickými ukazovateľmi a prináša argumentáciu, ktorú 

Daniel Školba nazval „ekonomizujúcou“, teda argumentáciu založenú na kvantifikácii strát 

a ziskov plynúcich z (ne)integrácie Rómov do väčšinovej spoločnosti. (Škobla 2010) My sme sa 

                                                           
15

 Atlas rómskych komunít (2004) hovorí približne o 40% z celkovej rómskej populácie v SR. 
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v tejto štúdii priklonili ku Škoblovej kategorizácii a nazývame ju tiež diskurzom viažucom sa 

v slovenských podmienkach na problematiku marginalizovaných rómskych komunít. 

Z metodologického hľadiska možno podotknúť, že prevažná časť tejto literatúry paradigmaticky 

vychádza z pozitivistickej tradície v sociálnych vedách. 

 

Základný aj aplikovaný výskum venujúci sa rómskej problematike a najmä zlepšeniu životných 

podmienok marginalizovaných rómskych komunít nabral na atraktívnosti najmä po vstupe 

Slovenska do Európskej únie. Rómovia ako národnostná menšina zasluhujúca si špecifickú 

pozornosť síce dominovali monitorovacím správam Európskej komisie už počas predvstupového 

obdobia16, ale až po vstupe krajiny do EÚ, po dobudovaní inštitucionálnej infraštruktúry 

venujúcej sa tejto problematike (zvýšenie kompetencií úradu splnomocnenkyne) a najmä po 

sprístupnení finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ sa politický tlak na riešenie 

otázky integrácie marginalizovaných Rómov do slovenskej spoločnosti reálne zosilnil. Sociálni 

vedci na to reagovali najmä snahou zozbierať a analyzovať empirický materiál, ktorý by pomohol 

lepšie identifikovať cieľovú skupinu, na ktorú majú byť verejné politiky orientované.  

 

Medzi akademickou obcou sa ustálil pomerne široký konsenzus o heterogenite rómskej 

národnostnej menšiny a o odlišných potrebách a prístupoch k jej jednotlivým zložkám17.  Za 

najpálčivejší spoločenský problém sa identifikovali najmenej integrovaní príslušníci rómskej 

menšiny, teda tí, ktorí žijú v separovaných a segregovaných osadách (približne 40% celkovej 

populácie Rómov v SR18). Autori sa prevažne sústredili na identifikovanie najkľúčovejších 

problémov tejto skupiny v oblasti bývania, vzdelávania, hygieny, zdravia či uplatnenia sa na trhu 

práce a na špecifikáciu potrebných krokov na odstránenie tých prekážok, ktoré bránia, aby 

situácia dotknutých Rómov bola porovnateľná s väčšinovým národom. Rozdiely v hodnotových, 

kultúrnych či kognitívnych pozíciách sa špecificky neskúmajú a predpokladá sa, že zlepšením 

životnej úrovne automaticky dôjde aj ku kompatibilite v mentálnej, hodnotovej rovine 

a k spoločenskej integrácii.  

 

                                                           
16

 Detailnejšiu argumentáciu k nevyužitiu politickej kondicionality EÚ rómskou menšinou a naopak k prisvojeniu 
si tohto transformačného tlaku ako politického kapitálu zo strany maďarskej menšiny na Slovensku 
a k jednotlivým aspektom vplývajúcim na takýto vývoj nájdeš vo Világi, A. (2006).  
17

 Pozri napr. Gallová Kriglerová, Najšlová, Világi, (2009), s. 48-51; Kompaníková, Šebesta (2003), s. 357. 
18

 Údaj čerpá zo sociologického mapovania rómskych osád. Viď Atlas rómskych komunít (2004). 
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K zmapovaniu situácie v rómskych osadách prispeli najmä viaceré výberové zisťovania 

využívajúce ako kvantitatívne, tak aj kvalitatívne metódy k získaniu empirických dát. Na začiatku 

deväťdesiatych rokov minulého storočia operovali autori venujúci sa problematike Rómov na 

Slovensku s údajmi pochádzajúcimi z komunistických štatistík o cigánskom pôvode 

obyvateľov, o počte cigánskych osád, jednotlivých typov príbytkov a o počte členov jednotlivých 

domácností žijúcich v týchto osadách. Úskalia transformačného procesu vytesnili problematiku 

integrácie Rómov na Slovensku na perifériu záujmu sociálnych vedcov a trvalo takmer jedno 

desaťročie, kým v prvom rade medzinárodné organizácie (Svetová banka, UNDP, ILO19), ale 

neskôr aj slovenská vláda finančne podporila presmerovanie ich pozornosti späť k tejto 

problematike.  

 

V roku 2000 - 2001 bol realizovaný jeden z prvých výskumov Svetovej banky slúžiaci k 

zmapovaniu životných podmienok slovenských Rómov, ktorý si všímal celú škálu indikátorov od 

bývania, cez ekonomické aktivity, úroveň vzdelania, zdravia, služieb až po socio-kultúrne aspekty 

vplývajúce na spoločenské postavenie príslušníkovej tejto menšiny. Hlavné zistenia potvrdili 

intuitívne očakávania výskumníkov o absolútnej chudobe najnižšie postavenej vrstvy rómskej 

menšiny. Z hľadiska verejných politík však závery výskumu nabrali na dôležitosti najmä preto, 

lebo odhalili rozsah a mieru penetrácie, rovnako ako aj geografickú koncentráciu chudoby 

Rómov, ktorá má odlišné charakteristiky ako chudoba väčšinovej populácie. Záverečná správa 

z výskumu hovorí o priamej súvislosti medzi chudobou Rómov a štyrmi faktormi: hospodárskym 

rozvojom regiónu; veľkosťou a koncentráciou rómskej populácie v danej lokalite; mierou 

integrácie alebo segregácie rómskej komunity a pomerom medzi rómskym a väčšinovým 

obyvateľstvom v danom regióne. (Svetová banka 2002) 

 

Budujúc na empirických dátach a teoretických predpokladoch literatúra, pre ktorú je 

charakteristický ekonomizujúci diskurz pokladá za najdôležitejší krok k vymaneniu sa z osídiel 

chudoby uplatnenie sa na (oficiálnom) trhu práce. (Gerbery, Lesay, Škobla 2007) Napriek 

zdieľaným predsudkom majoritnej spoločnosti, práve možnosť zamestnať sa a prístup k vzdelaniu 

považujú za základné ľudské práva aj samotní Rómovia, pre ktorých sú rovnako spoločenskou 

hodnotou ako aj pre majoritu. (UNDP 2002) Niektorí autori však upozorňujú, že tieto hodnoty nie 

sú zdieľané celoplošne a najmä príslušníci marginalizovaných rómskych komunít nepovažujú 

                                                           
19

 UNDP – United Nations Development Programm (Rozvojový program Organizácie spojených národov);  
ILO – International Labour Organization (Medzinárodná organizácia práce).  
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vzdelanie za predpoklad k zisku zamestnania, ani zamestnanie ako nutný predpoklad 

zabezpečenia stáleho príjmu. (Kompaníková, Šebesta, 2003)  Dlhodobá a v mnohých prípadoch 

už medzigeneračná nezamestnanosť nie je síce jediným, ale zato podstatným faktorom 

konzervácie nevyhovujúcich životných podmienok predmetnej časti rómskej menšiny. (Radičová 

2001a, 2001b; Vašečka 2002; Filadelfiová a kol. 2006) Zároveň predstavuje nezamestnanosť 

Rómov komplexný problém, pretože sa spája ako s nevyhovujúcou úrovňou vzdelania, tak aj 

s geografickou koncentráciou rómskej menšiny. Ako už bolo v úvode spomenuté, prevažná časť 

segregovaných a separovaných rómskych osád sa nachádza v okresoch a krajoch s najvyššou 

mierou nezamestnanosti nielen medzi rómskou populáciou, ale aj u majoritnej spoločnosti. Sú to 

oblasti, ktoré prechádzajú priemyselnou depriváciou, s nedostatočnou dopravnou 

infraštruktúrou a s obmedzeným potenciálom prilákať investície. Toto možno považovať za 

objektívnu prekážku zamestnateľnosti Rómov v týchto oblastiach. Subjektívnu prekážku ich 

uplatniteľnosti na trhu práce predstavuje skladačka viacerých prvkov20. V prvom rade je to nízka 

vzdelanostná úroveň rómskej populácie. Asi tretina Rómov nemá ani základné vzdelanie 

a približne jedna tretina ukončila základnú školskú dochádzku. 15% Rómov ukončilo strednú 

školu a ďalších 9% ju síce navštevovalo, ale nedokončilo. Len 0,2% má vyššie ako stredoškolské 

vzdelanie. (Filadelfiová a kol. 2006: 62) S problémami v oblasti vzdelávania súvisí kultúrny 

handicap Rómov a síce jazyková bariéra, ale aj nevyhovujúce domáce prostredie. Ďalšou zložkou 

skladačky sú nulové alebo nedostatočné pracovné skúsenosti práve tých Rómov, ktorí majú 

problémy zamestnať sa a v neposlednej miere sú to aj predsudky majoritnej spoločnosti, teda 

prevažnej časti potenciálnych zamestnávateľov, voči Rómom. (UNDP 2002; UNDP 2005) 

 

Viacerí odborníci (Jarábik 2003; Marcinčin a kol. 2009), ktorí hľadali riešenie ako vystúpiť 

z bludného kruhu neúspechu na pracovnom trhu označujú pozitívnu diskrimináciu za 

najprijateľnejší nástroj. Odporúčania budujúce na pozitívnej diskriminácii sa pretavili aj do 

vládnych stratégií vo forme dočasných vyrovnávacích opatrení (pozri Základne tézy...2003; 

Koncepcia integrovaného vzdelávania...2006).  

 

Pri určitom zjednodušení možno doterajšie vládne návrhy v oblasti zvyšovania potenciálu 

rómskej menšiny uplatniť sa na trhu práce zhrnúť do niekoľkých oblastí: 

 podpora vlastného podnikania Rómov 
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 Porovnaj napr. UNDP 2002. 
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 podpora zamestnávania Rómov v rámci verejnoprospešných prác 

 podpora pre podniky, ktoré zamestnajú Rómov 

 podpora rekvalifikácie Rómov. 

 

Istým spôsobom novátorsky prístup k riešeniu problematiky zamestnanosti Rómov prináša štúdia 

vypracovaná pre UNDP súkromnou spoločnosťou (UNDP 2005), ktorá do centra záujmu pri 

zvyšovaní predpokladov Rómov uplatniť sa na trhu práce kladie spoluprácu so súkromnými 

zamestnávateľmi. Na základe dát získaných kvalitatívnymi rozhovormi s predstaviteľmi 

podnikateľskej sféry a s ich rómskymi zamestnancami, štúdia prináša náčrt dobrých skúseností so 

zamestnávaním Rómov. Zdôrazňuje, že stratégie zamestnanosti založené len na zvyšovaní 

vzdelania Rómov nie sú efektívne. Popri inom vyzdvihuje úlohu lokálnych partnerstiev 

a komunitných centier zamestnanosti, ktoré by mali zastávať úlohu sprostredkovateľa medzi 

miestnou komunitou a zamestnávateľmi. V praxi sa rovnako osvedčilo aj fungovanie podporných 

balíčkov (napr. vstupných tréningových programov a zabezpečenie dopravy) určených špecificky 

zamestnancom z marginalizovaných komunít pri zvyšovaní miery udržateľnosti si zamestnania. 

Odporúčania smerujú ako k biznis sfére, tak aj k vládnym inštitúciám, avšak ich najväčšou 

slabinou je celková vágnosť. Ako autori sami pripúšťajú, skôr vidia možnosť prispieť k rozvíreniu 

debaty na tému angažovanosti súkromných podnikov pri zvyšovaní zamestnanosti rómskej 

menšiny než šancu poskytnúť argumenty, na ktorých by bolo možné stavať aktuálnu politiku 

zamestnanosti. Z nášho pohľadu je táto štúdia zaujímavá aj preto, že vznikla na základe realizácie 

hĺbkových rozhovorov s Rómami, ktorí sú zamestnaní a teda s cieľovou skupinou, na ktorú sa 

chce sústrediť aj náš výskumný tím. Na druhej strane však metodologická časť štúdie nehovorí nič 

o pôvode týchto rómskych pracovníkov (napr. či pochádzajú zo separovaných rómskych osád 

alebo bývajú rozptýlene) a ani neprináša detailnejšie spracovanie ich postojov, názorov, ktoré by 

nám mohli napomôcť pri identifikácii ich mobilitných dráh, životných stratégií či integračných 

očakávaní.   

 

Ďalší prúd v rámci ekonomizujúceho diskurzu o rómskej problematike sa venuje špecifickej úlohe, 

ktorú zohráva v integračnom procese vzdelanostná úroveň rómskej menšiny v SR. Zvyšovanie 

úrovne vzdelania považujú za najúčinnejší prostriedok boja proti chudobe Rómov.  (UNDP 2003, 

Svetová banka 2001, Ringold, Orestein & Wilkens 2005) Elimináciu chudoby je možné dosiahnuť 

len zabezpečením stáleho príjmu nezávislého od sociálnej pomoci štátu. Pri súčasnom vývoji na 

trhu práce, najmä vzhľadom na automatizáciu výrobných odvetví, je určitá úroveň kvalifikácie 
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nevyhnutne spätá s možnosťou uplatniť sa. Preto je predpoklad, že zvýšenie vzdelanostnej 

úrovne rómskej menšiny, pri ktorom by väčšina dosahovala ukončenie minimálne učňovských 

škôl, by malo výrazne pozitívny dopad na schopnosť Rómov zamestnať sa.  

 

Prekážky, ktorým musia Rómovia čeliť pri vzdelávaní predstavujú taktiež (ako to už pri „rómskych 

problémoch“ býva) komplexnejší celok.  Často kritizované nadmerné zaraďovanie rómskych detí 

do špeciálnych škôl21 je len jednou z prekážok, ktoré medzigeneračne reprodukujú nízku úroveň 

vzdelania. (Gallová Kriglerová 2006; Marcinčin, Marcinčinová 2009) Nízka motivácia rodičov 

zabezpečiť pravidelnú školskú dochádzku svojich detí, zlá materiálna situácia rodín či jazyková 

a socio-kultúrna bariéra žiakov len zhoršujú už aj tak ťažké zaradenie sa rómskych žiakov v rámci 

štandardného vzdelávacieho systému, pričom intolerancia, príp. otvorená diskriminácia zo strany 

či už pedagógov alebo aj rodičov nerómskych žiakov je bežným sprievodným javom. Slovenské 

školstvo navyše vykazuje jednu z najvyšších mier závislosti študijných výsledkov na 

socioekonomickom postavení rodiny. (Marcinčin, Marcinčinová 2009, s. 20)  V oblasti zlepšenia 

podmienok na vzdelanie detí z rodín trpiacich sociálnou exklúziou ( a teda aj z marginalizovaných 

rómskych komunít) bolo prijatých viacero opatrení, ktorých účinnosť síce nie je celoplošne 

vyhodnotená, ale z kvalitatívnych zisťovaní je zrejmé, že viaceré z nich predstavujú reálnu pomoc 

pre cieľovú skupinu. Za opatrenia s pozitívnym dopadom možno považovať napríklad zriadenie 

postu asistenta učiteľa či nultých ročníkov, ktoré reagujú najmä na jazykové a socio-kultúrne 

bariéry žiakov; ale aj priamu pomoc pri materiálnom zaopatrení žiakov formou dotácií na stravu 

a školské pomôcky. Diskutabilnejším nástrojom na zlepšenie školskej dochádzky sú motivačné 

štipendiá pre žiakov základných škôl a to najmä kvôli zavedeniu motivačných príspevkov aj pre 

žiakov špeciálnych škôl, ktorých neželaným dôsledkom je preferencia zaraďovania svojich detí do 

týchto edukačných zariadení zo strany rodičov, a to najmä tých, ktorí pochádzajú z 

marginalizovaných rómskych komunít. Motiváciou k takémuto konaniu sú zväčša lepšie študijné 

úspechy v menej náročnom školskom systéme a teda vyššia pravdepodobnosť získať motivačné 

dávky na dieťa. Opatrenie teda necielene prispieva k už aj tak nadmernému zaraďovaniu 

rómskych detí do špeciálnych škôl. (Rigová a kol. 2003; Kriglerová 2004; Gallová Kriglerová 2006)     
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 Škôl určených pre deti s mentálnym alebo fyzickým handicapom. Tieto školy majú upravené učebné plány, 
ktoré odrážajú potrebu venovať žiakom pri výučbe viac času, preto sú čo do obsahu učiva značne redukované 
v porovnaní s bežnými základnými školami. 
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Jasnú koreláciu medzi úrovňou dosahovaného vzdelania marginalizovanej rómskej menšiny, 

schopnosťou uplatniť sa na trhu práce a následne nákladmi, ktoré štát musí vynaložiť na túto 

komunitu pri zotrvávaní ich exklúzie prináša štúdia Straty z vylúčenia Rómov... (Marcinčin, 

Marcinčinová 2009). Autorom sa podarilo pri použití prístupu z oblasti verejných financií vyčísliť 

straty z neintegrácie Rómov22, ktoré pri zachovaní súčasného trendu odhadujú v roku 2030 až na 

takmer 11% HDP. Hlavným záverom štúdie je konštatovanie, podľa ktorého za neúčinnosťou 

a efektívnosťou existujúcich programov pre Rómov je potrebné hľadať nerešpektovanie socio-

kultúrnych charakteristík rómskeho etnika. Na škodu veci je, že autori neponúkajú konkrétny 

model, ktorý by zakomponoval do verejných politík spomínaný dôraz na socio-kultúrne špecifiká 

rómskej menšiny. Keďže štúdia „vzdelanie považuj[e] za kľúč k pomoci Rómom“ (s. 2) venuje mu 

viac pozornosti. Inšpirovaní skúsenosťami zo zahraničia autori zdôrazňujú v oblasti vzdelávania za 

kľúčové investovať do reformy základného školstva, ktoré je predpokladom pre akademický rast 

rómskeho etnika (väčšina Rómov z marginalizovaných rómskych komunít ukončí len základnú 

školskú dochádzku). V súlade s hlavnými zisteniami prináša štúdia nielen odporúčanie zmeniť 

systém základného školstva tak, aby v prvom rade zabezpečil odstránenie jazykových bariér 

rómskych detí (zavedenie multikultúrneho vzdelávania), ale aj radikálne riešenie v podobe 

zrušenia špeciálnych škôl ako takých. (s. 5) 

 

 Vzdelanie a kvalifikácia je jednou z dôležitých podmienok úspešnosti na trhu práce, ktorá si 

vyžaduje samostatnú pozornosť a potreba evaluácie opatrení k zlepšeniu vzdelávacieho systému 

bola a je zdôrazňovaná ako akademickou obcou, tak aj realizátormi projektov. Vzhľadom na 

rozsah nášho projektu sme zúžili evaluáciu len na projekty, ktorých priamym dopadom je tvorba 

pracovných miest. Vychádzame z predpokladu, že najúčinnejším okamžitým opatrením v snahe 

prelomiť kruh neúspechu „nedostatočné materiálne podmienky - nízke alebo žiadne vzdelanie – 

neschopnosť uplatniť sa na trhu práce – sociálna exkluzia“ je tvorba pracovných miest, ktoré by 

umožnili Rómom v aktuálnom čase spraviť prvý krok – zamestnať sa a zabezpečiť tak pre seba 

i rodinu stály príjem, na ktorý je naviazané zlepšovanie životných podmienok a vyššia úspešnosť 

rómskych detí v edukačnom procese.    

 

Nakoľko sú vládne stratégie (ktorých realizátormi sú aj predstavitelia občianskej spoločnosti) 

úspešné alebo neúspešné je otázne, pretože nám stále chýbajú etnické štatistiky, a preto nie je 
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 Tieto straty v sebe zahŕňajú ako náklady štátu v oblasti sociálnej politiky, tak aj ušlý príjem štátu vo forme 
podielu na HDP a odvodov tých Rómov, ktorých pracovný potenciál ostáva nevyužitý. 
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možné objektívne porovnať napríklad mieru zamestnanosti Rómov v čase a lokalite, v ktorej 

došlo k realizácii niektorého alebo viacerých z uvedených vládnych opatrení. Jedinými aktuálnymi 

prostriedkami na získanie spätnej väzby o úspešnosti vládnych iniciatív, ale aj iniciatív 

pochádzajúcich z nadnárodných organizácií sú výberové zisťovania či dopadové štúdie. Tie môžu 

jednak pri využití kvantitatívnych techník (napr. meranie udržateľnosti novovytvorených 

pracovných miest) a tiež pri uplatnení kvalitatívnych postupov (napr. hodnotenie prospešnosti 

projektu z hľadiska získania nových pracovných zručností) napomôcť k zmapovaniu konkrétnych 

výsledkov. V slovenských podmienkach existuje niekoľko pokusov realizovať takéto zhodnotenie 

dopadu projektov zameraných na riešenie rómskej problematiky, príp. riešenie problematiky, 

ktorá sa do značnej miery dotýka aj Rómov23. Najčastejšie identifikovanými slabinami, ktoré sa 

opakovane vyskytujú pri viacerých projektoch zameraných na cieľovú skupinu marginalizovaných 

rómskych komunít je realizácia týchto projektov tým spôsobom, že ich výsledky len čiastočne 

slúžia pôvodnej cieľovej skupine a neschopnosť udržať projekt, príp. jeho výstupy aj po 

oficiálnom ukončení. Za najväčšie pozitívum „rómskych projektov“ sa považuje už len samotná 

ich existencia. Nakoľko opakovane narážajú autori na problém so získavaním etnických 

štatistických dát potrebných na vyhodnotenie projektov, je nevyhnutné spoliehať sa len na 

realizované kvalitatívne zisťovania. Tie prinášajú napríklad pozitívne hodnotenia vládnych 

opatrení zameraných na asistenčné služby pre rómske komunity. O nedostatočnosti aktuálnej 

databázy hodnotení projektov svedčí aj neutíchajúci záujem verejnej mienky (pozri napr. SME 

24.1.2011; SITA 23.2.2011; STV 27.2.2011).   

 

1.3.2. Socio-kultúrny diskurz 

Druhú skupinu odbornej literatúry, ktorá sa viaže na problematiku rómskej menšiny a jej 

postavenia v rámci SR predstavuje diskurz, ktorý je zameraný na spoločenské a kultúrne špecifiká 

Rómov  a dôsledky, ktoré z týchto špecifík plynnú aj na integračné ambície (či už očakávania 

väčšinového národa alebo ambície menšiny). 

 

                                                           
23 Pozri napr. Výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách (2009); CLPP – cesta 

vpred (2007); Gallová Kriglerová, E. (2006) Dopad opatrení zameraných na zlepšenie situácie rómskych detí vo 

vzdelávaní; Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti (2006). 
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Prevažná časť diel pochádzajúcich z etnografického, psychologického ale aj historického vedného 

oboru sa zaoberá Rómami ako etnickou menšinou. Všíma si a popisuje ich tradície, zvyky, kultúru, 

jazyk či historický vývoj a vymedzenie legislatívnych úprav pre túto menšinu. 

 

Z hľadiska integrácie je z tejto skupiny literatúry možné čerpať najmä pri vymedzení rómskeho 

etnika ako samostatnej skupiny, ktorá je kultúrne a do istej miery aj fyziognomicky odlišná od 

väčšinového obyvateľstva Slovenskej republiky a zároveň je heterogénna smerom „do vnútra“. 

Nakoľko sú pre naše skúmanie lingvistické prejavy, zvykoslovie ako aj folklórne tradície značne 

irelevantné24, nebudeme im z hľadiska analýzy literárnych zdrojov venovať ďalej pozornosť. 

Sústredíme sa len na štúdie venujúce sa formovaniu národnostného povedomia a formovaniu 

vnímania etnicity Rómov ako jednej z významných zložiek, ktorá v interakcii s inými podmienkami 

ovplyvňuje spoločenskú integráciu.  

 

Spoločenská objednávka komunistického režimu, ktorej cieľom bolo dosiahnuť integráciu Rómov 

skrze úplnú homogenizáciu spoločnosti sa prejavila aj v odbornej literatúre tej doby. Cieľom 

akademickej tvorby malo byť z pohľadu postoja k Rómom dokázanie ich vnútornej heterogenity 

a absencie spoločných národnostných prvkov, ktoré by z nich činili samostatnú národnosť. 

Jedinou alternatívou ako pristupovať k problematike existencie obyvateľov „cigánskeho pôvodu“, 

ako ich režim označoval, bola úplná asimilácia. „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 Cigánov s domácim obyvateľstvom...“ (Horváthová 1960, s. 252) 

Rovnaký názor na potrebu sociálneho a kultúrneho prispôsobenia sa obyvateľov „cigánskeho 

pôvodu“ vyššej majoritnej kultúre československej spoločnosti nachádzame opakovane aj v iných 

akademických dielach. Svoji závermi a najmä praktickými konzekvenciami ako riešiť medzietnické 

vzťahy s Rómami v podstate nadväzujú na a potvrdzujú tvrdenia ideologickej príručky Cikánská 

otázka v ČSSR od autora Jaroslava Susa (1961). Ako však uvádza Mann (2002) pri viacerých 

autoroch nešlo o nekritické preberanie ideologického názoru, ale skôr o proces socializácie 

a snahu o „akademické prežitie“, čo dokladuje príbehom už vyššie citovanej zakladateľky 

romistiky na Slovensku Emílie Horváthovej – Čajánkovej, ktorá vo svojich prvých publikáciách 

                                                           
24

 Každá z uvedených zložiek je dôležitá v procese budovania národnostného vedomia, cieľom tejto štúdie však 
nie je primárne riešiť otázku vytvárania etnickej identity Rómov –  ani jej jednotlivých prvkov, ani jej premeny 
v čase.  
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z výskumu uvádza napríklad ako cieľ svojho výskumu snahu poukázať na „špecifickosť cigánskej 

kultúry, ktorá spolu s vlastným jazykom a historickým pôvodom klasifikuje Cigánov ako 

národnosť... Na materiáli bude možné ďalej ukázať na kladné prvky cigánskej kultúry, ktorú majú 

ďalej rozvíjať" (Čajánková 1954 citované podľa Mann 2002). O pár rokov neskôr už autorka 

upravuje svoje hodnotenie a predstavuje Cigánov len „ako samostatnú etnickú skupinu, ktorá 

dnes žije v celom svete vo forme etnickej diaspóry.“ (Horváthová 1960, s. 252) V súlade s inými 

súdobými autormi popiera obyvateľom „cigánskeho pôvodu“ status národnostnej menšiny 

poukazovaním na absenciu spoločného pôvodu, jednotného jazyka či uvedomovania si vlastnej 

špecifickej (a zároveň s ostatnými členmi rovnakej skupiny zdieľanej) etnickej identity. Otázke 

diferencovanosti cigánskych skupín sa venuje aj Marušiaková (1988), ktorá sa snaží dokázať 

limitovanú schopnosť akulturácie či asimilácie silne kohéznych, vysoko postavených cigánskych 

skupín (elít), pričom za prointegratívne, resp. vhodné na asimiláciu považuje nízko postavené 

chudobné skupiny. Takéto tvrdenia možno považovať nielen za kontroverzné voči ostatnej 

akademickej tvorbe, ale aj za ideologicky motivované, nakoľko asimilačná politika 

komunistického režimu bola namierená na presídľovanie a rozptyl práve tých najbiednejších 

rómskych komunít (segregované osady) za účelom ich kultúrneho pozdvihnutia.  

 

Výnimočný akademický postoj zaujala k rómskej problematike Milena Hübschmannová, ktorá 

napriek ideologickému diktátu konštantne dokazovala a obhajovala rómsku menšinu ako 

menšinu národnostnú. „Rómovia sa svojho špecifika nemôžu vzdať, získavajú ho narodením. Ich 

špecifikum je neprenosné na členov iných skupín. Dá sa povedať, že sú skupinou národnou 

v neformálnom zmysle. Status národnosti by mali mať nie Cigáni, ale Rómovia.“ 

(Hübschmannová, 1970, s. 105) Rovnako ostro kritizovala asimilátorské, manipulátorské postupy 

vtedajšej vlády ako také, ktoré síce môžu viesť k rozpadu etnickej identity, ale nezaručujú 

automaticky preberanie kultúrnych hodnôt dominantnej spoločnosti. Jej predpoklady 

v konečnom dôsledku potvrdili svoju právoplatnosť. Napriek výraznej (minimálne ideologickej) 

snahe o úplnú asimiláciu, o direktívne vštepenie kultúry, hodnôt, postojov a spôsobu života 

majoritnej spoločnosti spoluobčanom „cigánskeho pôvodu“ integrácia Rómov v socialistickom 

Československu nebola úspešná. Efekt komunistických opatrení nielenže nezabezpečil integráciu 

Rómov počas 40 rokov socializmu, navyše mal výrazný dopad aj na ich ďalší vývoj a rozvoj. Brzdil 

akékoľvek kolektívne budovanie identity tejto etnickej skupiny, ktorá by im v rokoch 

nasledujúcich po politickom prevrate pomohla v tom - pre novovzniknutý demokratický režim 

najdôležitejšom – v presadzovaní vlastných skupinových záujmov formou organizovanej 

občianskej participácie.  
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 Potreba obhajoby Rómov ako samostatnej národnostnej skupiny stratila svoje opodstatnenie po 

oficiálnom uznaní Rómov za národnostnú skupinu v roku 199125.  To posunulo súčasnú romistiku 

od špecifického dokazovania etnicity skôr k snahám vzbudiť spolupatričnosť spoločnosti. Roky 

tvrdej diskriminácie a pestovania predsudkov voči Rómom totiž zanechali na slovenskej 

spoločnosti nezmazateľnú pečať a verejné štátne politiky zamerané k inklúzii a integrácii Rómov 

na Slovensku sa stále stretávajú s nevôľou v radoch väčšiny. Podľa viacerých autorov napríklad 

priepastné rozdiely v kultúre bývania medzi segregovanými a aj separovanými Rómami 

a väčšinovým národom má svoje historické korene v štátnych politikách či už slovenského 

vojnového štátu alebo v nedávnom prístupe lokálnych elít pri transformácii pôdy26 (pozri Jurová 

2008; Ringold, Orestein & Wilkens 2005). Poukazovaním na historické skúsenosti rómskeho 

etnika a vzťahov medzi menšinou a väčšinovým národom sa snaží akademická spisba priblížiť 

spoločenskú a kultúrnu odlišnosť rómskej menšiny chápaniu majoritnej spoločnosti. 

 

Sociálny dištanc medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou menšinou je najvýraznejším 

spomedzi všetkých. Túto menšinu stabilne označujú v prieskumoch verejnej mienky Slováci ako 

najnežiaducejšiu a to v porovnaní aj s takými sociálnymi delikventami ako sú napríklad alkoholici 

či drogovo závislí. (Vašečka 2001) Najčastejšie sa vyskytujúce predsudky majoritnej spoločnosti 

voči Rómom môžeme zhrnúť do troch skupín. Vysokú nezamestnanosť vysvetľuje v očiach 

majority najčastejšie rómska lenivosť a nechuť k práci. Rómovia sú celkovo považovaní za 

príživníkov (na sociálnom systéme štátu), alkoholikov a kriminálnikov. Za situáciu, v akej sa 

Rómovia nachádzajú si môžu výlučne sami, príp. ich kultúra a diskriminácia voči Rómom je 

oprávnená, len reaguje na ich skutočnú neschopnosť a sociálnu neprispôsobivosť. Tieto názory sú 

navyše zdieľané naprieč celou spoločnosťou bez ohľadu na vek, vzdelanie, sociálne postavenie, 

bydlisko či pohlavie respondentov. (Vašečka 2002) Zdrojom pre vnímanie odlišnosti Rómov sú 

popri istej fyzickej odlišnosti najmä sociálny status a prejavy pripisované špecifickej kultúre 

Rómov. 

 

Historické zistenia, ale aj viaceré antropologicky ladené empirické výskumy dokazujú, že jedným 

z dôležitých prvkov, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú sebaidentifikáciu Rómov je dedičstvo 

                                                           
25

 Uznesenie vlády SR č. 153 z roku 1991: „Zásady vládnej politiky Slovenskej republiky k Rómom“. 
26

 Začiatok 90. rokov 20. storočia. 
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sociálneho začleňovania tejto menšiny. „Občania cigánskeho pôvodu“ boli vnímaní v prvom rade 

ako sociálny problém, problém nízkeho sociálneho štandardu tejto menšiny. Zvyčajne mobilitná 

dráha smerujúca do vyššej sociálnej vrstvy, teda vymanenie sa z osídiel chudoby, so sebou 

prinášala aj snahu o odmietanie rómstva. No a naopak odmietanie rómstva členmi tejto 

národnostnej menšiny akoby zdanlivo evokovalo snahu o navodenie vyššieho sociálneho statusu. 

Rómsku identitu ako negatívnu identitu dlhodobo formovali najmä postoje majority, avšak časom 

došlo k internalizácii tohto postoja aj samotnými Rómami (bližšie pozri Kumanová 1998, Uherek 

a Novák 2002, Vašečka 2002). Empirické zisťovania potvrdzujú, že práve vnímanie „rómskeho 

problému“ ako sociálneho problému zohráva prím pri posudzovaní tejto menšiny a verejných 

politík zameraných na túto menšinu v očiach väčšinového národa. Ináč povedané, integračné 

očakávania majority predstavujú v prvom rade socio-ekonomický typ integrácie Rómov. A v rámci 

socio-ekonomickej integrácie sa najčastejšie zdôrazňujú hodnoty späté so zamestnanosťou 

a bývaním, vo výrazne menšej miere so vzdelaním. (Novák 2008) Pri kultúrnych a politických 

hodnotách Rómov zastáva väčšinové obyvateľstvo oveľa benevolentnejší postoj voči už 

existujúcim vzorcom správania sa Rómov. Nie je snáď prekvapivé, že medzi očakávaniami 

väčšinového obyvateľstva a integračnými ambíciami rómskej menšiny panuje hodnotová zhoda 

na socio-ekonomickej dimenzii integrácie. Očakávania rómskej menšiny všeobecne predstavujú 

v prvom rade dosiahnutie životných podmienok porovnateľných s väčšinovým národom. 

(Kumanová 1998; UNDP 2002; Jurásková 2002; Novák 2008) Z hľadiska fungujúceho integračného 

modelu, teda takého, ktorý pokiaľ možno čo najsymetrickejšie kombinuje očakávania väčšiny aj 

menšiny, predstavuje teda socio-ekonomická dimenzia integrácie oblasť, na ktorú by sa mal klásť 

dôraz.   

 

Absencia zamestnania, závislosť na sociálnych dávkach, zanedbávanie školskej dochádzky, 

nedostatočná hygiena či mnohopočetné domácnosti, to všetko sa stereotypne zvykne pripisovať 

aj špecifickej rómskej kultúre. Pri tomto type argumentácie sa zvykne ako integračné riešenie 

podsúvať nutnosť akulturácie rómskej menšiny. Viaceré súčasné štúdie čerpajúce najmä 

z empirických výskumov však upozorňujú na podstatný rozdiel (pozri napr. Jurásková 2000; 

Uherek, Novák 2002; Jakoubek, Hirt 2008). Prejavy toho, čo v súčasnosti môžeme pozorovať 

v segregovaných a separovaných rómskych komunitách má len málo spoločné s tradičnou 

rómskou kultúrou. Namiesto toho dochádza k vzniku tzv. kultúry chudoby, ktorá nie je etnicky 
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danou kultúrou, ale vzniká spolu s pretrvávaním zlých životných podmienok27. Deti vyrastajúce 

v takýchto podmienkach sú socializované k akceptovaniu prejavov chudoby a reprodukciou 

životných stratégií rodičov chudobu konzervujú. Toto Lewisove28 socializačné vysvetlenie 

reprodukcie chudoby však spočíva v internalizácii špecifických kultúrnych postojov a odmietaní 

hodnôt zdieľaných väčšinou (napr. hodnota vzdelania, stáleho príjmu prostredníctvom riadneho 

zamestnania a pod.). Kritici Lewisa však upozorňujú na inú príčinu medzigeneračného 

nasledovania neúspešných životných stratégií. Hovoria o systémových determinantoch ako 

o bariérach brániacich prelomeniu kruhu chudoby. (Liebow 1967) Ľudia žijúci v osídlach chudoby 

si vážia rovnaké hodnoty ako väčšinová spoločnosť, ich životné stratégie sú však obranným 

mechanizmom na systémové prekážky v ich živote. Je nesmierne ťažké „presadiť sa v spoločnosti, 

ktorej akceptované spoločenské zručnosti, štýl a neformálne know-how je vám cudzie“. (Swidler 

1986: 275) Aplikované na podmienky rómskej menšiny v SR, skutočne je možné všimnúť si 

paralely medzi teoretickým vymedzením konceptu „kultúra chudoby“ a súčasným trendom 

najmä mladšej generácie Rómov žijúcej v marginalizovaných rómskych komunitách. Kumulácia 

viacerých sociálnych znevýhodnení (dlhodobá nezamestnanosť, diskriminácia na trhu práce, 

nevyhovujúce bytové a hygienické podmienky; geografické umiestnenie; fyziognomická 

odlišnosť) prispieva k reprodukcii chudoby. Separovanosť a segregovanosť týchto sídel navyše 

spôsobuje len veľmi obmedzený kontakt s väčšinovou spoločnosťou čím sa priepasť medzi 

kultúrnymi vzorcami a spoločenskými zručnosťami len prehlbuje. Navyše súčasný systém 

vzdelávania, ktorý v mnohých prípadoch kopíruje priestorovú segregovanosť do inštitucionálnej 

segregovanosti (špeciálne školy, rómske triedy) neuľahčuje medzikultúrnu výmenu. (Marcinčin, 

Marcinčinová 2009)   

 

Nakoľko teda pri zlyhávajúcich integračných politikách nejde o dôsledok vplyvu špecifickej 

rómskej kultúry, ale skôr hodnotového rebríčka deterimovaného socioekonomickým postavením, 

možno predpokladať, že pri vhodne zvolenom postupe kombinujúcom ako zvyšovanie životnej 

úrovne marginalizovaných rómskych komunít tak aj sociokultúrnu odlišnosť je možné vytvoriť 

fungujúci model integrácie.  

 

                                                           
27

 Odlišnosti medzi týmito dvoma kultúrami môžeme ilustrovať napríklad na skupinovej solidarite, ktorá je 
charakteristická pre tradičnú rómsku kultúru, avšak úplne absentuje pri kultúre chudoby.  
28

 Koncept „kultúry chudoby“ prvý krát rozpracoval O. Lewis (1966).  
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Pre úspešnú integráciu je sociálny kapitál, teda vžité vzorce správania sa založené napríklad 

v prípade našej spoločnosti na cenení práce a vzdelania ako dôležitého predpokladu 

k dosiahnutiu kariérnych vyhliadok, a zároveň pocit spoločenskej spolupatričnosti (teda absencia 

sociálneho dištancu) dôležitejší než ľudský kapitál (t.j. antropologické znaky ako farba pleti, výška, 

výzor, jazyk a pod.). Z tohto hľadiska je odstránenie existencie paralelných spoločností (rómskej 

a väčšinovej) základným predpokladom k zdieľaniu spoločenských noriem a životných stratégií, 

ktoré budujú spoločenský kapitál potrebný pre fungovanie reálnej integrácie rómskej menšiny na 

Slovensku.  

 

Náš výskumný tím vychádzajúc z teoretického zázemia dôležitosti socio-ekonomických hodnôt pri 

integrácii rómskej menšiny ako aj zdôrazňovania uplatnenia sa na trhu práce ako kľúčového 

faktora pri zlepšovaní životných podmienok marginalizovaných skupín (pozri predchádzajúcu 

subkapitolu), predpokladá, že najlepším nástrojom na postupné preklenutie paralelných 

spoločností, na vybudovanie spoločenskej dôvery medzi majoritou a rómskou menšinou je 

uplatnenie sa na oficiálnom trhu práce a udržanie si pracovnej pozície. Preto sa v rámci výskumu 

úspešných životných stratégií sústredíme na tých Rómov, ktorí sa napriek duplicitným 

znevýhodneniam dokázali presadiť na pracovnom trhu. V rámci akademickej obce existuje 

viacero už realizovaných výskumov, ktoré sa minimálne čiastočne venovali aj skúmaniu životných 

stratégií či mobilitných dráh Rómov.  

 

Prvú analýzu životných stratégií úspešných Rómov v slovenských podmienkach prináša Radičová 

(2002) ako výsledok výskumu realizovaného pre Svetovú banku (2000-2001). Cieľovou skupinou 

pri sledovaní mobilitných dráh však pri tomto výskume boli spoločensky vyššie postavení 

Rómovia (príslušníci menšinových politických a kultúrnych elít), s ktorými identifikácia 

príslušníkov marginalizovaných komunít vykazuje len minimálnu úroveň. (UNDP 2002) Náš 

výskumný tím preto zvolil ako cieľovú skupinu z hľadiska identifikovania funkčného integračného 

modelu založeného na použiteľných vzoroch správania sa tú skupinu Rómov, ktorí pochádzajú 

z marginalizovaných rómskych komunít a podarilo sa im integrovať na trhu práce.  

 

Komplexnejší prístup k skúmaniu životných stratégií predstavuje štúdia pražského Socioklubu 

(2003), ktorá prináša ako výsledky sondy realizovanej medzi úspešnými Rómami, tak aj pohľad na 

socio-mobilizačné faktory. Z pohľadu nášho výskumu predstavuje táto štúdia cenný materiál, 



Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

29 

ktorý empiricky potvrdzuje tendenciu zriecť sa rómstva, príp. podstúpiť „vykorenenie“ z pôvodnej 

rómskej komunity v prípade ak chce Róm uspieť v majoritnej spoločnosti. Autori pripisujú 

špecifickú úlohu silným povahovým črtám u tých osôb, ktorým sa napriek integrácii medzi 

väčšinovú populáciu podarilo zachovať si etnickú identitu a spolupatričnosť. Úspešných Rómov 

možno z hľadiska vzťahu k majorite zatriediť do troch skupín: asimilovaní, integrovaní a Rómovia 

s dvojakou identitou. Autori označujú pojmom integrovaní práve tých Rómov, ktorí sa zaradili do 

väčšinovej spoločnosti, ale aj naďalej si ponechávajú svoju identitu a môžu tak slúžiť ako 

socializačné vzory, prirodzené autority pre ostatných členov komunity, najmä mladých ľudí. (s. 

87) Z hľadiska mobilizačných dráh sa autorom podarilo identifikovať dve skupiny faktorov, ktoré 

prispievajú k vytváraniu pozitívnej integračnej špirály. Medzi faktory pôsobiace v rámci rómskej 

komunity zohráva dôležitú úlohu postoj rodičov k vzdelaniu a k dôstojnému spôsobu života 

(rešpekt vzbudzujúcemu) a v neposlednej rade rola pozitívnych vzorov z blízkeho okolia. Za 

najdôležitejšie faktory pochádzajúce z mimo rómskeho prostredia, ktoré ovplyvňujú integráciu 

Rómov špecifikovali autori na základe empirických zistení pozitívny postoj členov majoritnej 

spoločnosti, s ktorými v rámci integračného procesu prichádzali príslušníci menšiny 

bezprostredne do kontaktu (napr. kolegovia, náboženskí vodcovia). Dôležitým zistením je i fakt, 

že nemusí nevyhnutne ísť o spolupôsobenie obidvoch týchto skupín ako pozitívnych 

predpokladov pre integráciu. (s. 138-139) Zjavnou slabinou tohto projektu pre naše potreby je 

jeho obmedzená výpovedná lehota v podmienkach slovenskej spoločnosti, nakoľko výskum sa 

sústredil na Rómov žijúcich v Českej republike, aj keď je potrebné priznať, že väčšina práve tých 

Rómov, na ktorých sa výskum sústreďuje pochádza (min. rodičia) zo Slovenska. 

 

V slovenských podmienkach vyšla v roku 2003 štúdia o životných stratégiách Rómov od autorov 

Kompaníkovej a Šebestu (2003). Autori nadväzujú na poznatok o význame vnútornej 

diferenciácie rómskej menšiny v SR a odvodzujú z toho odlišné životné stratégie Rómov žijúcich 

v zaostalých regiónoch, v priemerných regiónoch a v rozvinutých regiónoch. Pokiaľ by sme 

uplatnili klasifikáciu z Atlasu rómskych komunít (2004), príp. klasifikáciu použitú v štúdii 

Socioklubu (2003) mohli by sme hovoriť o Rómoch žijúcich v zaostalých regiónoch ako o takých, 

ktorí dominantne pochádzajú zo segregovaných a separovaných rómskych osád (v klasifikácii 

Socioklubu sa nevyskytujú), za Rómov žijúcich v priemerných regiónoch možno považovať takých, 

ktorí žijú rozptýlene (v rámci majoritnej spoločnosti) a možno ich považovať za integrovaných, 

príp. za Rómov s dvojitou identitou a v rozvinutých regiónoch, rozptýleným spôsobom žijú 

prevažne asimilovaní Rómovia, príp. Rómovia s dvojitou identitou. Zatiaľ čo pre Rómov žijúcich 

v priemerných a rozvinutých regiónoch Slovenska identifikovali autori životné stratégie veľmi 
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podobné ako u väčšinového národa, práve pri najmenej integrovaných Rómoch pozorujú 

špecifické vzorce správania sa. Nakoľko práve táto skupina je centrom aj nášho záujmu, 

sústredíme sa na ňu v nasledujúcich riadkoch detailnejšie. Autori v súlade s teoretickým 

konceptom „kultúry chudoby“ upozorňujú, že pri Rómoch pochádzajúcich zo zaostalých regiónov, 

segregovaných vidieckych rómskych osád alebo mestských rómskych get ide o životné stratégie, 

ktoré si jednotlivci dobrovoľne nevyberajú, ale sú im vopred (štrukturálne) dané a dedené 

z pokolenia na pokolenie. Ide o neudržateľné a krátkodobé stratégie, avšak ich cieľ ostáva 

rovnaký ako pri „úspešných či správnych“ životných stratégiách: zlepšenie sociálneho 

a ekonomického statusu a kvality života dotknutých osôb. Analýza prináša pohľad na život 

marginalizovaných Rómov charakterizovaný nasledujúcimi vzorcami správania sa: 

 očakávanie bezplatného poskytovania mnohých služieb štátom/samosprávou (školstvo; 

nakladanie s komunálnym odpadom; dodávky energií, zabezpečenie bývania; atď.); 

 pasívny postoj k získaniu pracovného miesta (využívajúc len oficiálne služby Národného 

úradu práce, ktoré de facto predstavujú neefektívny spôsob hľadania zamestnania);  

 zanedbávanie školskej dochádzky detí (vzdelávanie považujú za finančne nákladné 

a nezabezpečuje zamestnanie); 

 závislosť na sociálnych dávkach; 

 neexistencia svojpomoci alebo pomoci širšej rodiny (ktorá rovnako žije v podmienkach 

absolútnej chudoby).  

 

V súvislosti s výsledkami tejto štúdie je potrebné si uvedomiť, že od čias kedy vznikala uplynulo 

už osem rokov, v rámci ktorých bolo realizovaných mnoho opatrení a projektov na zlepšenie 

situácie v rómskych osadách a rómskych mestských getách. Z hľadiska nášho výskumu bude preto 

nesmierne zaujímavé pozorovať či možno badať hodnotový posun u príslušníkov týchto komunít. 

Neočakávame, že by došlo k výraznému zlepšeniu situácie, ale bude zaujímavé sledovať či nami 

vybrané projekty mali možnosť ovplyvniť charakteristiky života v marginalizovaných komunitách 

a či tí jednotlivci, ktorých možno považovať za postupujúcich na sociálnom rebríčku, boli nejakým 

(a ak áno, tak akým) spôsobom ovplyvnení zažitými vzorcami správania sa. 

 

Vychádzajúc zo záverov vyššie uvedených akademických diel a štúdií je pre ďalší výskum 

zameraný na integráciu Rómov do majoritnej spoločnosti dôležité sústrediť sa práve na tú 

skupinu Rómov, ktorí naplnili očakávania väčšiny ohľadom socio-ekonomických kritérií integrácie 
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a rovnako aj svoje ambície po získaní lepších životných podmienok. Je však rovnako dôležité, aby 

napriek vyššiemu sociálnemu statusu, alebo aspoň čiastočnej integrácii prostredníctvom získania 

stáleho zamestnania či lepšieho bývania, nezanevreli na svoje rómstvo ani na svoju pôvodnú 

komunitu. Ide teda predovšetkým o identifikáciu takých Rómov, ktorí naďalej udržiavajú 

pravidelné kontakty s neintegrovanými Rómami a teda môžu predstavovať v pravidelnej 

interakcii s týmito Rómami vzory správania sa či integračných možností. Cielená spolupráca 

s „ťahačmi“ sociálnej integrácie pochádzajúcimi z prostredia menšiny za predpokladu poznania 

menšinových kultúrnych hodnôt a životných očakávaní môže napomôcť k vybudovaniu 

potrebného integračného modelu. 

 

Pre budovanie funkčného integračného modelu má prístup založený na skúmaní percepcie 

samotného cieľového aktéra v rámci tohto modelu dôležitý význam. Posúva Rómov z pozície 

čistého objektu uplatňovanej politiky do pozície čiastočného subjektu. Pochopením vzťahov, 

ktoré z rómskeho pohľadu fungujú pri hľadaní si a udržaní si pracovného miesta môžeme lepšie 

nasmerovať potrebné pomocné opatrenia.   

 

1.4. SoA: Závery pre empirický výskum 

 

Migračné vlny slovenských Rómov koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia a najmä 

protiopatrenia zo strany cieľových krajín (týkali sa zväčša zavedenia vízovej povinnosti pre 

všetkých občanov Slovenska) upriamili pozornosť na Rómov ako na skupinu, ktorej zlú životnú 

situáciu je potrebné aktívne riešiť ako celospoločenský problém. Zlyhanie politiky osobnej 

zodpovednosti v prípade viacnásobne znevýhodnenej skupiny viedlo k prepadu časti rómskej 

populácie až na úplne dno stratifikačného rebríčka, do osídel absolútnej chudoby. Viaceré štúdie 

prinášajú empirické dôkazy v podobe štatistických údajov o rozsahu chudoby obyvateľov 

segregovaných a aj separovaných rómskych komunít vo všetkých dimenziách charakteristických 

pre hmotný stav chudoby: nízka vzdelanostná úroveň, nedostatok zručností požadovaných na 

trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, nevyhovujúce životné podmienky, nedostupnosť 

základnej infraštruktúry (vodovod, elektrina, kanalizácia), zhoršený zdravotný stav, vylúčenie zo 

spoločenského života majoritnej spoločnosti. (Radičová 2001a; Vašečka 2002; Filadelfiová, 

Gerbery, Škobla 2006) 
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Celková sociálna exklúzia príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít je javom, ktorý 

akútne potrebuje hľadať prijateľné riešenia smerujúce k jeho eliminácii. Aplikovaný sociálny 

výskum tejto výzve čelí a reaguje na ňu. Výskumná úloha „Evaluácia efektivity a dopadov 

projektov zameraných na riešenie problematiky marginalizovanej rómskej komunity v SR“ má 

ambíciu prispieť k skúmaniu integračných možností rómskej menšiny prostredníctvom 

začleňovania sa na trh práce. Výskumný tím si kombináciou prístupov založených na pozorovaní 

objektívnej sociálnej reality a skúmania vnútorného prežívania dotknutých aktérov kladie za cieľ 

zmapovať tie podmienky, ktoré môžu poslúžiť na vytvorenie funkčného integračného modelu.  

Prvú časť projektu je potrebné  zamerať na vyplneniu bieleho miesta v rámci monitoringu 

úspešnosti projektov zameraných špecificky na marginalizované rómske komunity. Jej cieľom by 

mala byť identifikácia toho, nakoľko boli realizované projekty úspešné pri tvorbe nových 

pracovných miest pre príslušníkov rómskej komunity z hľadiska udržateľnosti týchto pracovných 

pozícií. Výsledok takéhoto zisťovania nám napovie viac nielen o efektívnosti nakladania 

s verejnými financiami, ale najmä zodpovie na otázku či je možné takýmto prístupom sledovať 

odstránenie objektívnej bariéry v zamestnanosti margnalizovaných Rómov, teda podporiť tvorbu 

pracovných miest (najmä v ekonomicky zaostalých regiónoch).  

Druhá časť výskumu mapujúca mobilitné dráhy a životné stratégie Rómov, ktorým sa podarilo 

posunúť sa na sociálnom stratifikačnom stupni by mala prispieť k existujúcemu akademickému, 

ale aj politickému diskurzu poukázaním na pozitívne a negatívne skúsenosti samotných Rómov, 

ich vysvetlenia skúmanej problematiky a vízie možnej integrácie. Integrácia je interaktívny 

proces, ktorý si vyžaduje angažovanie sa ako neintegrovaných, tak aj tých, medzi ktorých sa je 

potrebné integrovať. Náš výskum sa sústreďuje na mapovanie potenciálu najmä z pohľadu 

rómskej menšiny – ktoré aplikované postupy v snahe zlepšiť ich postavenie na trhu práce 

považujú Rómovia za užitočné a aké faktory pôsobili pozitívne a naopak negatívne pri 

vzostupných mobilitných dráhach jednotlivých Rómov. Takéto bádanie však nie je samoúčelné 

a jeho zistenia môžu mať dopad aj na druhú stranu mince na majoritnú spoločnosť. Akákoľvek 

integrácia si vyžaduje nielen ochotu prijať (ako pri asimilácii), ale aj prispôsobiť sa zmeneným 

podmienkam. Ochota prijať predpokladá zbavenie sa predsudkov a a priori negatívnych postojov, 

adaptácia na nové podmienky sa však oveľa ľahšie internalizuje ak chápeme, rozumieme 

postojom, spôsobu správania sa a hodnotám tých, ktorí sa snažia o integráciu do našej 

spoločnosti.  

Analýzou objektívnych podmienok (existencia pracovných príležitostí) a subjektívnych motivácií, 

prekážok môžeme získať cenný materiál, ktorý má predpoklad prispieť k lepšiemu pochopeniu.    
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Evaluačné nástroje na vyhodnocovanie verejných politík a opatrení sú nevyhnutným 

predpokladom na efektívne narábanie s verejnými financiami a tiež jediný spôsob ako odhaliť 

zlyhávajúce prvky mechanizmu. Pri neexistencii etnických štatistík a absencii celoplošného 

vyhodnotenie účinnosti existujúcich politík zameraných na integráciu Rómov je kvalitatívne 

výberové zisťovanie jedinou možnosťou ako odhaliť aspoň najvypuklejšie problémy 

a najúčinnejšie postupy. Prostredníctvom identifikovania tzv. najlepších skúseností (best 

practices) môžeme aspoň čiastočne eliminovať vágnosť dôsledkov zavedených opatrení. Rovnako 

neprebádanou pôdou v podmienkach slovenského akademického prostredia pretrváva aj 

sociálna mobilita Rómov z marginalizovaných rómskych komunít, a preto je dôležité skúmať aké 

druhy sociálnej mobility existujú a aké sú motívy tých jednotlivcov, ktorí mobilitu smerom 

k vyššiemu spoločenskému stupňu podstúpia. Dochádza ku generačnému posunu? Nasledujú deti 

trajektórie sociálnej mobility svojich rodičov (žiadny alebo len minimálny posun) alebo dochádza 

k postupnej konvergencii s trajektóriami väčšinovej populácie? A ak dochádza k posunom, je to 

skôr dôsledok nediskriminačného socio-ekonomického systému alebo dôsledok zámernej, 

pozitívnej diskriminácie? Akú úlohu zohrávajú subjektívne individuálne predpoklady? To sú 

otázky, ktoré si vyžadujú ďalšie skúmanie. 
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2. Research Paper 

2.1. Úvod 

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky z roku 201029 žije na území Slovenska 107 210 

Rómov. Vzhľadom k tomu, že mnohí sa k rómskej národnosti nehlásia, nepredstavuje toto číslo 

konečný údaj. Podľa odhadov totiž žije na Slovensku okolo 430 000 Rómov, čo je 8% slovenskej 

populácie a až 67% z toho tvorí obyvateľstvo v produktívnom veku.30 Veľká časť z nich je sociálne 

odkázaných, väčšinou z dôvodu nízkeho vzdelania, diskriminácie na trhu práce, nedostatkom 

pracovných príležitostí v regióne, v ktorom žijú. Počas výskumu sa respondenti vyjadrovali 

o problémoch spojených so spoločným posudzovaním nároku na dávky v hmotnej núdzi medzi 

manželmi. Vyjadrovali sa buď k svojej vlastnej situácii, alebo k situácii v ich blízkom okolí (susedia, 

príbuzní). Keďže sú manželia podľa zákona31 posudzovaný spoločne, ak sa jeden z nich zamestná, 

stráca ten druhý nárok na dávku v hmotnej núdzi. Respondenti uvádzali, že títo ľudia potom 

zostávajú často formálne nezamestnaní, pretože sa im zamestnať sa z finančného hľadiska neoplatí.  

 

Veľmi nízka zamestnanosť Rómov prináša so sebou chudobu, kumuláciu sociálno-patologických javov 

a vedie k prehlbovaniu rozdielov medzi Rómami a nerómami.  

 

Pomoc, ktorá Rómom smeruje, je zameraná prevažne na poskytovanie finančných prostriedkov na 

vzdelávanie, pracovné poradenstvo, na programy zamerané na udržanie si alebo získanie pracovných 

návykov (napr. aktivačné práce) a na podporu podnikateľov, ktorí Rómov, resp. dlhodobo 

nezamestnaných zamestnajú, a to vo forme daňových úľav alebo dotácií.  

 

Katedra politológie Univerzity Komenského v Bratislave sa z toho dôvodu rozhodla venovať 

problematike zamestnanosti Rómov a zistiť, aké majú Rómovia skúsenosti so zamestnaním, aká je ich 

motivácia pracovať a s akými prekážkami sa pri snahe zamestnať stretávajú. Za týmto účelom sa 

                                                           
29

 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Databáza regionálnej štatistiky, http://px-
web.statistics.sk/PXWebSlovak/ 
30

 Vaňo, B.: Prognóza vývoja rómskeho obyvateľstva v SR do roku 2025. Edícia: Akty, Bratislava, 2002. Vaňo 
v publikácii odhaduje, že počet rómskych obyvateľov bude v roku 2010 435 325. Posledný sociografický maping, 
ktorý uvádza pomerne presne počet rómskych obyvateľov sa realizoval v roku 2004. Podľa mapingu žilo v tom 
čase na území Slovenskej republiky 320 000 Rómov.   
31

 Podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi vznp.  (§ 10) 
 

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
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realizoval v mesiacoch február až máj roku 2011 pilotný empirický výskum, ktorého výsledky sú 

spracované v predkladanej výskumnej štúdii. Výskum aj vypracovanie výskumnej štúdie boli 

financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizovali sa v rámci projektu Globálne 

a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie EÚ 

s kódom projektu ITMS 2624012001 v rámci aktivity 2.1 Výskum v prognostike: spoločenské inovácie, 

verejné politiky riešiace civilizačné výzvy a v rámci aktivity 2.3 Spoločenské využitie výsledkov výskumu 

(poklady a návrhy pre rozvoj verejných politík).  

 

Predbežné výskumné otázky zneli: 

 Čím sa vyznačujú životné stratégie32 respondentov – osôb pochádzajúcich zo sociálne vylúčeného 

prostredia, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce? 

 Aké faktory najviac ovplyvňujú životné stratégie respondentov v oblasti uplatnenia na trhu 

práce?  

 Čo považujú respondenti za špecifické prekážky brániace sociálne vylúčeným Rómom úspešne33 

uplatniť sa na trhu práce? 

 Aké zmeny v spoločenskom a politickom živote by pomohli sociálne vylúčeným Rómom pri ich 

prekonávaní marginalizovanej pozície vo vzťahu k trhu práce?  

 

Za účelom zodpovedať nastolené otázky sa realizovalo dvanásť rozhovorov s členmi 

marginalizovaných rómskych komunít, ktorým sa za posledných dvadsať rokov (1989 – 2010) podarilo 

zamestnať sa, alebo sa stali rómskymi aktivistami. Počet respondentov naznačuje, že z hľadiska 

množstva nešlo o štatisticky reprezentatívny výskum, ale išlo prvotnú sondu o životných stratégiách 

rómskych mužov a žien pri začleňovaní sa na trh práce a zároveň naznačiť možné východiská 

a smerovania pre ďalší možný rozsiahlejší výskum v tejto oblasti. 

 

Autori výskumnej štúdie ďakujú všetkým respondentom, ktorí boli ochotní podeliť sa s nami o svoje 

skúsenosti a tiež zamestnávateľom za možnosť uskutočniť tieto rozhovory v pracovnom čase, 

prípadne za možnosť zhotoviť si fotografickú dokumentáciu.  
                                                           
32

Životná stratégia - pre potreby výskumu ju definujeme ako prevažujúce tendencie v správaní v rodinnom 
živote a spoločnosti, v rozhodovaní sa v rôznych životných situáciách a hodnotových orientáciách 
respondentov.   
33

 Úspešne, byť úspešným – považujeme za vlastnosť, kvalitu, ktorú prisudzujú respondenti vo svojich 
vyjadreniach pri hodnoteniach ich vlastných životných situácií.  
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2.2. Východiská a metodika výskumu 

 

2.2.1. Základné pojmy 

Medzi základné pojmy a slovné spojenia, s ktorými sa budeme v predkladanej štúdii často stretávať, 

patria „integrácia“, „komunita“, „lokalita“, „neróm“, „Róm“ a „úspešná životná stratégia“. Uvedené 

pojmy a slovné spojenia sú nositeľmi viacerých konotácií. Aby sme sa vyhli nedorozumeniam 

a dezinterpretácii, je ich preto na úvod potrebné vymedziť a vysvetliť tak, ako sú definované 

v odbornej literatúre, aj ako ich požívame pre potreby tejto štúdie.  

 

 Integrácia - je možnosť etnickej skupiny zúčastňovať sa spoločensko-ekonomického života krajiny 

na základe rovnakých príležitostí bez ohrozenia svojej identity (jazykovej, kultúrnej), ktorá svojou 

špecifickosťou prispieva ku kultúrnemu bohatstvu spoločnosti.34 Integráciu MRK do majoritnej 

spoločnosti je možné uskutočniť prostredníctvom politickej účasti, vzdelania a zamestnanosti. 

V rámci výskumu sme sa sústredili výlučne na integráciu prostredníctvom zamestnanosti.  

 Komunita – pod komunitou rozumieme skupinu ľudí, ktorých niečo spája. V tomto prípade 

chápeme komunitu ako skupinu obyvateľov obce, mestskej časti alebo geograficky izolovaného 

miesta, ktorí sú majoritným obyvateľstvo označovaní ako Rómovia a ktorých spoločným 

menovateľom je sociálne vylúčenie.  

 Lokalita – pre potreby výskumnej štúdie je lokalita chápaná na úrovni mesta, obce, komunity 

alebo okresu, v ktorom žijú respondenti.   

 Neróm – pre zjednodušenie používame označenie „neróm“ ako jednoslovné pomenovanie 

všetkých tých, ktorí nie sú označovaní ako Rómovia. Podľa pravidiel slovenského pravopisu sa 

jedná o vlastné meno, preto by sa slovo „neróm“ malo písať s veľkým začiatočným písmenom, 

teda „Neróm“, aby sa zachovala rovnocennosť označenia.  Pojem „neróm“ však neoznačuje 

žiadnu národnosť ani príslušnosť ku konkrétnej etnickej skupine, ako je to v prípade označenia 

„Róm“ , preto nemôžeme hovoriť o ekvivalencii pojmov.  Z toho dôvodu sa prikláňame k písaniu 

slova „neróm“ s malým začiatočným písmenom.  

 Róm – tento pojem označuje človeka, ktorého majorita subjektívne definuje ako Róma 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 
                                                           

34 
Definícia podľa dokumentu Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít.  
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negatívnom zmysle. V rámci Výskumnej štúdie používame výhradne pojem Róm.35 V rámci 

rozhovorov však respondenti označovali sami seba ako Romákov, alebo Cigáňov. V snahe 

zachovať autentickosť jednotlivých výpovedí sme v prepisoch tieto pejoratívne označenia 

ponechali.  

 Životná stratégia - pre potreby výskumu ju definujeme ako prevažujúce tendencie v správaní v 

rodinnom živote a spoločnosti, v rozhodovaní sa v rôznych životných situáciách a hodnotových 

orientáciách respondentov. 

 Úspešne, byť úspešným – považujeme za vlastnosť, kvalitu, ktorú prisudzujú respondenti vo 

svojich vyjadreniach pri hodnoteniach ich vlastných životných situácií. 

 

2.3. Metodika výskumu 

V danom výskume sa zameriavame na životné stratégie Rómov, ktorým sa podarilo úspešne sa 

presadiť na trhu práce. Zvolili sme kvalitatívnu metódu výskumu s malým počtom respondentov (12) 

v snahe urobiť prvotnú sondu do tejto oblasti a zároveň naznačiť možné východiská a smerovania pre 

ďalší možný rozsiahlejší výskum.  

 

Pri zostavovaní dotazníka36, sme sa zameriavali na hypotézy možných situácií v troch tematických 

oblastiach: 

1. Situácia v rodine 

2. Spoločenské postavenie a životné podmienky  

3. Pracovné skúsenosti 

 

Pri skúmaní rodinných podmienok sme sa zameriavali na porovnanie situácie respondentov počas ich 

detstva so súčasnou situáciou. Vychádzame z predpokladu, že mnohé životné stratégie sa ľudia učia 

najmä v detstve v rámci rodiny. Preberajú vzorce správania najmä od svojich rodičov. Snažili sme sa 

preto zistiť, či a akým spôsobom to platí v oblasti uplatnenia na trhu práce. V tejto oblasti sme sa 

zamerali na témy ako sú počet detí v rodine, spôsob predávania vzorov – vzťah medzi rodičmi 

a deťmi, význam hodnoty vzdelania.  

                                                           
35

 Definícia podľa Atlasu rómskych komunít. 
36

 Viď príloha č. 1 
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Na spoločenské postavenie a životné podmienky respondentov sme obrátili v rámci výskumu 

pozornosť preto, aby sme zistili odpovede na otázky, akým spôsobom vplývajú také faktory akými sú 

dobré vzťahy v pracovnom kolektíve a so susedmi (v komunite, alebo nerómami) a materiálne 

a životné podmienky rodiny na voľbu ich životných stratégií. Respektíve, čím sa vyznačujú 

deklarované postoje respondentov v oblasti spoločenských vzťahov a vlastných životných 

podmienok. 

 

V oblasti pracovných skúseností nás zaujímali najmä otázky sebaidentifikácie respondentov s ich 

postavením v komunite a zamestnaní (pracovný kolektív) ako zamestnaných Rómov. Snažili sme aj 

o porozumenie základným motiváciám respondentov pri výbere zamestnania, zmeny zamestnania, 

migrácii za prácou o ich hodnotenie svojho postavenia ako zamestnaného Róma ako aj ich 

hodnotenie pracovného trhu.  

 

2.3.1. Výber respondentov  

Výskum bol zameraný na dve cieľové skupiny respondentov37: 

 príslušníci MRK pochádzajúci z MRK – osád/komunít (pôvodne neintegrovaní príslušníci MRK), 

ktorým sa za posledných 20 rokov podarilo dlhodobo sa zamestnať; 

 príslušníci MRK pochádzajúci z MRK – osád/komunít (pôvodne neintegrovaní príslušníci MRK), 

ktorí sa za posledných 20 rokov stali rómskymi aktivitami. 

 

Pre potreby výskumu sme sa pri výbere respondentov zamerali prevažne na oblasť Východného 

Slovenska, tzn. na Košický a Prešovský kraj. Dôvodom takéhoto prístupu bolo, že podľa Atlasu 

rómskych komunít žije na tomto území až 62% z celkového počtu Rómov.38 Tiež je tu koncentrovaný 

najvyšší počet osád resp. osídlení, ktoré môžeme považovať za segregované. Okrem toho na kvalitu 

života v tejto oblasti negatívne vplýva aj fakt, že nezamestnanosť v týchto krajoch dosahuje takmer 

                                                           
37

 V snahe nekomplikovať prípravu Výskumnej štúdie dvojtvarmi využívame pri označení osôb v treťom rode 
jednotného čísla a aj v množnom čísle mužský tvar podstatných mien. Toto označenie však reprezentuje ako 
predstaviteľov mužského, tak aj ženského pohlavia (napr. respondent/respondentka, 
respondenti/respondentky a pod.).  
38

 http://www.eeagrants.sk/20535/atlas-romskych-komunit.php 

http://www.eeagrants.sk/20535/atlas-romskych-komunit.php


Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

39 

20% (Košický kraj 16,78%, Prešovský kraj 17,75%)39, čo znamená, že problém nájsť si zamestnanie má 

aj kvalifikovaná pracovná sila. V takomto prostredí je pre príslušníkov MRK, z ktorých väčšina má 

ukončené len základné vzdelanie, extrémne ťažké nájsť si prácu, prípadne si ju dlhodobo udržať.          

 

Obrázok 1: Lokality, v ktorých žijú respondenti výskumu a ich rozmiestnenie v rámci Slovenskej 

republiky                                

 

 

2.3.2.  

2.3.3.  

2.3.4.  

 

 

Zdroj: http://maps.google.com/ 

Pri výbere respondentov zohrali kľúčovú úlohu ľudia, väčšinou nerómovia, ktorí v danej lokalite 

dlhodobo pôsobia (napr. starostovia, terénni sociálni pracovníci a pod.), a ktorí nám boli nápomocní 

nielen pri identifikovaní Rómov, ktorí si zvolili „úspešnú“ životnú stratégiu a podarilo sa mi zaradiť sa 

na trh práce, ale aj pri sprostredkovaní samotných rozhovorov.  

 

2.3.5. Štruktúra respondentov  

Snažili sme sa, aby výber respondentov spĺňal základné princípy variability v rámci nasledovných 

kategórií: 

 stupeň vzdelania, 

 vek, 

 typ zamestnávateľa (obec, sociálny podnik, chránená dielňa, súkromný zamestnávateľ), 

                                                           
39

 Údaje za jednotlivé okresy uvádzame v časti 1.3 Východisková situácia 

http://maps.google.com/
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 typ osídlenia (koncentrácie, separované a segregované osady, integrovaný typ), 

 pohlavie. 

 

V rámci výskumu bolo zrealizovaných dvanásť rozhovorov s dvanástimi respondentmi. Štatisticky sú 

tieto údaje nevýznamné, svoju úlohu však môžu zohrať pri realizácii ďalšieho výskumu ako návrh 

štruktúry výberovej vzorky respondentov.  

 

V realizovanom výskume ju tvorili štyri ženy a osem mužov. Nie sú známe žiadne štatistiky ohľadom 

podielu mužov a žien medzi zamestnanými Rómami, pri výbere možných respondentov však 

kvantitatívne prevyšovali muži. Rovnako, samotní Rómovia zo skúmaných lokalít vyslovovali názor, že 

je prirodzenejšie a častejšie v rómskej rodine, aby žena bola v domácnosti a muž zarábal peniaze. 

Samozrejme, je veľa prípadov, kedy to neplatí. S touto informáciou môžeme pracovať len ako so 

zaznamenaným stereotypom v spoločnosti. 

 

Z hľadiska vekového zloženia tvorilo najviac respondentov skupinu tridsaťročných – sedem 

respondentov. Skupinu medzi 25-29 rokov tvorili dvaja respondenti, štyridsaťročných jeden 

a päťdesiatročných dvaja respondenti.  

 

Štruktúrou vzdelania bol jeden respondent vysokoškolsky vzdelaný, štyria respondenti dosiahli nižšie 

a úplné stredné vzdelanie a siedmi respondenti mali len základné vzdelanie, alebo bez ukončeného 

vzdelania.  

 

V type osídlenia, v ktorom respondenti bývali, prevažovali integrovaný typ (7), štyria respondenti 

bývali v koncentrácii v rámci obce, jeden býval v segregovanej osade. To, že medzi respondentmi 

realizovaného výskumu prevažuje integrovaný typ bývania je podmienené charakteristikou cieľovej 

skupiny výskumu. Môžeme vysloviť hypotézu, ktorá by mohla byť skúmaná v ďalších výskumoch, či 

osoby pochádzajúce zo sociálne vylúčeného prostredia, ktoré sa úspešne uplatnili na trhu práce, 

uprednostňujú zmenu lokalizácie svojho bývania z rómskych koncentrácií na okraji obcí, alebo mimo 

obce medzi nerómov.   
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2.3.6. Spôsob získavania informácií a kódovanie 

 

Spôsob získavania informácií 

Základným výskumným nástrojom boli pološtruktúrované rozhovory s respondentmi, ktoré boli, po 

ich zvolení, nahrávané na diktafón. Rozhovory boli vedené podľa dotazníka, ktorý obsahoval otázky, 

zamerané na: 1. situáciu v rodine, 2. spoločenské postavenie a životné podmienky a 3. pracovné 

skúsenosti. 

 

Metóda pološtruktúrovaného rozhovoru umožnila meniť poradie otázok, prípadne ich podľa potreby 

dopĺňať a reagovať tak na vzniknutú situácia. Pokiaľ sme videli, že respondentovi nie je príjemné 

odpovedať na otázky z niektorého z uvedených okruhov, boli tieto otázky vynechané, ako napríklad 

v Rozhovore 5 (R5). Taktiež, ak sme zistili, že respondent dokáže poskytnúť relevantné informácie 

a zreteľne formulovať svoje postoje a názory k predmetu výskumu, nezasahovali sme do jeho 

výpovede neustálym kladením otázok, ale nechali sme ho voľne rozprávať, ako napríklad v Rozhovore 

10 (R10). Súčasťou rozhovoru boli aj otázky osobného charakteru, ktorých úlohou bolo uviesť konanie 

a motiváciu jednotlivých respondentov k zamestnaniu do širšieho kontextu. Doba trvanie jedného 

rozhovoru bola spravidla 40 minút. Respondenti boli informovaní, že zo získaných informácií bude 

zostavená Výskumná štúdia, v ktorej nebudú uvádzané ich mená a že všetky prepisy rozhovorov budú 

pred odovzdaním kódované. 

 

Výskumník realizoval s respondentom len jeden rozhovor a málokedy mal možnosť uskutočniť 

neformálny rozhovor s jeho zamestnávateľom, resp. s ďalšími zapojenými aktérmi, ako napríklad so 

starostom, terénnym sociálnym pracovníkom a pod. Táto skutočnosť môže do určitej miery ovplyvniť 

kvalitu získaných údajov. Otázke validity údajov sa v prípadoch, kde to považujeme za vhodné, 

venujeme ešte v samostatnej kapitole, venovanej analýze získaných údajov a tiež v diskusii.  

 

Výskum v marginalizovaných rómskych komunitách má určité špecifiká. V niektorých prípadoch bolo 

zložité získať respondenta pre rozhovor a vybudovať si potrebnú dôveru. Z toho dôvodu bolo vždy 

dôležité nájsť si takého sprostredkovateľa, ktorému respondent dôveroval. 



Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

42 

 

Kódovanie 

Vzhľadom k tomu, že rozhovor obsahoval aj otázky osobného charakteru, neuvádzame mená 

jednotlivých respondentov. Lokality, odkiaľ respondenti pochádzajú, sú spomínané v samotných 

rozhovoroch nimi samými, z toho dôvodu sme nemali potrebu venovať pozornosť kódovaniu 

jednotlivých lokalít. Rozhovory, vedené s respondentmi, sú pre potreby tohto výskumu vo Výskumnej 

štúdii označené slovom „rozhovor“ a poradovým číslom (1 až 12). Poradie rozhovorov bolo určené 

náhodne bez pomocného kľúča. V prípade citácie respondenta v kapitole 3. Analýza získaných 

informácií, uvádzame za citáciou v zátvorke referenciu na daný rozhovor uvedením kódu jednotlivého 

rozhovoru (R1, R2, R3 atď.). 

 

2.4. Východisková situácia 

2.4.1. Zamestnanosť Rómov na Slovensku 

Rómovia sú etnickou menšinou na Slovensku, ktorá je najviac postihnutá sociálnym vylúčením. 

Dôvodov, prečo práve Rómov postihuje sociálne vylúčenie neporovnateľne viac, ako iné etnické 

menšiny na Slovensku je veľa. Zapríčiňujú ju kultúrno-historické faktory, lokalizácie rómskych 

osídlení, vzdelanostná úroveň, nedostatok voľných pracovných miest, zmeny v štruktúre 

zamestnanosti. Marginalizované rómske komunity charakterizuje vysoká miera nezamestnanosti, 

nízka úroveň vzdelania, časté priestorové vylúčenie ohľadom miesta bývania. 

 

V snahe eliminovať  chudobu a sociálnu odkázanosť marginalizovaných rómskych komunít sa vytvorili 

politiky, zamerané na vyrovnávanie šancí v sociálnej oblasti, v oblasti zamestnanosti, zdravotníctva, 

bývania a vzdelávania. Úlohou týchto politík je podporiť a urýchliť proces sociálnej inklúzie MRK. 

Práve podpora zamestnanosti je považovaná za kľúčový a najsilnejší nástroj sociálnej inklúzie. „Bez 

zabezpečenia pracovných miest a príjmov bude veľmi ťažké dosiahnuť trvalé zlepšenie v rade ďalších 

ukazovateľov, od  sociálnych dávok až po zdravotníctvo a vzdelávanie.“40 

 

                                                           
40

 UNDP. 2005. Employing the Roma. Insights from Business.  



Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

43 

Napriek prijatým opatreniam, podpore z EÚ a práci mimovládnych organizácií, sa však postavenie 

Rómov na trhu práce nezlepšilo a výrazne sa, spolu so stavom zamestnanosti, resp. nezamestnanosti, 

líši od nerómskej populácie. Keďže etnické štatistiky sú založené na sebaidentifikácii skupiny občanov 

– Rómov, ktorí sa z rôznych príčin takto neprezentujú, relevantné informácie o stave zamestnanosti 

rómskej populácie nie sú. Na získanie takýchto informácií by sme museli na rozdiel od prístupu 

deklarovanej etnickej sebaidentifikácie, uplatňovať chápanie etnicity cez identifikáciu inej/iných 

skupín, ako to bolo zvolené pri zostavovaní Atlasu rómskych komunít.  Tam sa však zaznamenávali 

a vyhodnocovali údaje o komunitách (sociálnych skupinách v jednotlivých lokalitách) a nie 

o jednotlivcoch, čo by bolo nevyhnutné pri zistení údajov typu miery zamestnanosti, kriminality, 

zdravia a vzdelania danej etnickej skupiny, čo by bolo v rozpore so Zákonom o ochrane osobných 

údajov - Zákon č. 428/2002 Z. z.  

 

2.5. Životné príbehy respondentov 

Životné príbehy dvanástich Rómov, ktorým sa podarilo zamestnať sa a tým realizovať životnú 

stratégiu, ktorú pre potreby tohto výskumu považujeme za príkladnú ukazujú, že ich cesta k úspešnej 

integrácii na trh práce nebola ľahká a často krát potrebovali pomoc vo forme odporúčania neróma, 

ktorý im prácu sprostredkoval (vo viacerých prípadoch bol touto osobu starosta). Výsledky výskumu 

naznačujú, že Róm, ktorý sa rozhodne presadiť sa na trhu práce musí vyvinúť oveľa väčšie úsilie, ako 

neróm s rovnakým vzdelaním a schopnosťami, a že musí neustále dokazovať, že chce a vie pracovať. 

 

Napriek rôznorodosti respondentov čo do veku, vzdelania, životných, resp. pracovných skúseností 

a miery marginalizácie, môžeme nájsť v ich životných príbehoch niekoľko spoločných čŕt: 

 väčšinou pochádzajú z mnohopočetných rodín, ale sami už majú len dve až štyri deti; 

 vzdelanie má pre nich väčšiu hodnotu, ako malo pre ich rodičov; 

 majú dobré vzťahy ako s Rómami, tak aj s nerómami; 

 na náplni práce a pracovnej pozícii im vo väčšine prípadov nezáleží, hlavne, že majú prácu. 

 

Rozhovor  1:  

Muž (50 rokov), Sociálny podnik, Spišský Hrhov 
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Päťdesiatročný muž, vyučený murár, od skončenia strednej školy pracuje vo svojom odbore. Má 

dvoch synov a jednu dcéru. Uvedomuje si význam vzdelania, preto svoje deti viedol k tomu, aby sa 

vyučili. „Nebude vyučená, nebude mať robotu. Tak som ich motivoval. Kto ich bude živiť a tak ďalej.“ 

Svoj cieľ dosiahol, jeden syn je tiež vyučený murár, druhý sa ešte učí za automechanika a dcéra, hoci 

je vyučená krajčírka, pôsobí ako rómska asistentka a študuje prvý stupeň vysokej školy. Manželka je 

Rómka, toho času nezamestnaná. Tiež sa však snaží nájsť si prácu, absolvovala aj šesť mesačný 

opatrovateľský kurz. Doma rozpráva po rómsky, deti tiež vedia rómsky, s vnučkou však rozpráva po 

slovensky, „že by vedela perfektne po slovensky“. 

 

Pochádza z mnohopočetnej rodiny, z desiatich súrodencov ich žije deväť. Na detstvo má veľmi dobré 

spomienky, hlavne na školu. Hrával aktívne futbal a hádzanú. Otec bol murár, pracoval na pozemných 

stavbách. Postavil aj dom, v ktorom bývali, s kúpeľňou a tromi izbami. Doteraz v ňom žije jeho brat. 

Matka tiež pracovala ako dojička v štátnych majetkoch. Okrem jedného súrodenca sú všetci vyučení, 

otec dbal na to, aby mali vzdelanie. Napriek tomu, že len matka bola Rómka, sa hlási k rómskej 

národnosti. 

 

Od skončenia strednej školy pracoval ako murár v Čechách, rodina však ostala bývať na Slovensku, 

preto sa chcel vrátiť domov. Pred štrnástimi rokmi sa mu podarilo zamestnať sa v obecnom podniku. 

Pracovnú zmluvu má na dobu neurčitú. S pracovnými podmienkami aj s náplňou práce je spokojný. 

V obecnom podniku, v ktorom pracuje, sú zamestnaní viacerí Rómovia.  

 

V rámci rómskej komunity, v ktorej žije, sa nevyskytujú žiadne väčšie problémy. To, že je zamestnaný, 

vnímajú ostatní Rómovia ako samozrejmosť. „Tu každý robil. Suverénne to brali, že to zamestnanie 

bolo treba. O tej staršej generácii rozprávam, nie o tej mladej. O tých, čo robili furt. Ja som s nimi 

v styku. A tí mladí ako to vnímajú, to neviem, nie som s nimi v kontakte.“ Dobré vzťahy má aj 

s majoritou. Poznajú ho ako veľmi zručného majstra, často ho volajú domov pomôcť s murárskymi 

prácami. Na otázku, aká je jeho motivácia pracovať odpovedal: „Ja len toľko poviem, ja som bol asi 

pol roka doma, ale mi rohy narástli. Ja som doma nemohol obstáť. Nie je dobré doma byť.“  
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Situácia na trhu práce je však v tejto lokalite veľmi zlá, prácu je ťažké si nájsť, najmä keď je človek 

Róm. „Nemáte kamaráta, že Vás pozná, tak je ťažko, veľmi ťažko.“ Odhaduje, že v rámci komunity je 

70% nezamestnanosť.  

 

So svojím životom by bol spokojný, keby sa ešte podarilo zamestnať sa aj manželke.  

 

Rozhovor  2:  

Muž (37 rokov), Mestský úrad Bardejov/Asistent terénneho sociálneho pracovníka, rómsky líder 

 

Tridsaťsedemročný asistent terénneho sociálneho pracovníka v Bardejove, s pôsobiskom v časti Dlhá 

Lúka. V okrese pôsobí zároveň aj ako rómsky líder, resp. aktivista. „(...) s Rómami v Bardejovskom 

okrese sa dlhodobo nič nerobilo a mňa to trošku štvalo. Že o Rómoch sa len hovorí, ale sa s nimi 

nepracuje. A pritom Rómov je potreba všade pri tých väčších činnostiach, ako sú voľby, ako je 

získavanie finančných zdrojov európskych napr. na rekonštrukcie, na ďalšie vzdelávanie, proste je 

potreba, aby tam tí Rómovia boli. A tak som sa rozhodol, že keď nikto s tým nerobí, že by som sa ja do 

toho pustil.“ Niekoľkokrát sám kandidoval, v rokoch 2002 až 2006 bol prvým rómskym poslancom 

v obci Zborov. V tridsiatich troch rokoch sa rozhodol študovať na vysokej škole, odbor terénna 

sociálna práca, čo sa mu za podpory rodiny a kamarátov nakoniec podarilo a stal sa prvým Rómom 

v obci Zborov, kde vyrastal a kde aj v súčasnosti býva, ktorý získal vysokoškolský titul. Napriek 

problémom, ktoré pri štúdiu mal, sa ho snažil ukončiť, aby jeho deti videli, „že je potrebné sa 

vzdelávať a mať dnes čo najvyššie vzdelanie, lebo dnes je doba taká, že z roka na rok je potrebnejšie 

mať kvalitnejšie vzdelanie. Že by sa mohol človek uplatniť na trhu práce (...).“ Má dve deti, 

trinásťročnú dcéru a osemročného syna. Manželka je Rómka, toho času bola druhý rok 

nezamestnaná. 

 

Má štyroch súrodencov a ako prvá rómska rodina v obci mali všetci ukončené učňovské vzdelanie. 

Rodičia ich od malička viedli k vzdelaniu. Prvé tri roky prežil v Zborove pri osade, kde mala rodinný 

dom jeho stará mama, potom jeho otec svojpomocne postavil dom v oblasti, kde býva majoritné 

obyvateľstvo. Tam býva s manželkou doteraz. Rodičia pracovali, otec na stavbe ako murár a tesár, 

matka prešla viacerými zamestnaniami, dlhé roky pracovala v lese ako lesná robotníčka. „(...) toto 
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nám bolo vštiepené, že sme videli, že naši rodičia pracujú, že sa snažia a teraz my to máme v sebe, že 

je to potreba. Hoci teraz práce je nedostatok, ale musíme sa snažiť.“ 

 

On sám vyštudoval lesnícku strednú školu. Chcel si urobiť aj maturitu, ale podľa jeho slov mu to 

vtedajší režim nedovolil. Po ukončení školy nastúpil do práce a pracoval dvanásť rokov ako lesný 

robotník. Potom začalo v Bardejove pôsobiť občianske združenie, s pomocou ktorého sa dostal do 

komunálnej politiky. Odvtedy pôsobil ako koordinátor menších projektov, bol zamestnaný vo 

viacerých projektoch financovaných z ESF a keď sa začala realizovať terénna sociálna práca, začal sa 

angažovať aj v tejto oblasti. Podľa jeho vyjadrenia, je to práca s ľuďmi, v teréne a to ho veľmi baví.  

 

V Zborove je situácia, čo sa týka práce, veľmi zlá. Nepôsobí tam žiaden veľký zamestnávateľ. Situáciu 

sťažuje aj diskriminácia na trhu práce. „Rómovia majú ešte sťaženejšiu situáciu, hoci sa hovorí, že 

rovnosť príležitosti, ale to je somarina, proste cez telefón zamestná každý zamestnávateľ, ale keď sa s 

sním osobne stretne, tak už začnú vymýšľať. Takéto skúsenosti má manželka a aj ja som nimi prešiel, 

ale jednoducho sme Rómovia a výzor náš sa nezmení, ale je tu ľudskosť a ten zamestnávateľ by 

nemal pozerať na vonkajšok, ale na to, čo ten človek dokáže. Takže jednoznačne, keby bola tá 

možnosť, tak tí Rómovia by sa snažili ukázať, že tu sme a môžeme priniesť niečo do tejto 

spoločnosti.“ Rómovia sú najímaní väčšinou len na sezónne práce, málo ktorému sa podarí získať 

pracovnú zmluvu.    

  

Rozhovor  3:  

Muž (39 rokov), Obecný úrad, Raslavice 

 

Tridsaťdeväťročný zamestnanec obecného úradu, otec štyroch dievčat. Snaží sa, aby mali aj oni 

ukončené stredoškolské vzdelanie, nechce ich však do ničoho nútiť. „Už sme vypísali aj prihlášky, že 

by chodili, ale jak to bude, neviem. Záleží na nich.“ Manželka je Rómka, tohto času na invalidnom 

dôchodku.  
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Má štyroch súrodencov, na detstvo si spomína dobre. Vyrastal v obci vzdialenej 50 km od jeho 

terajšieho bydliska v dome, ktorý postavil jeho otec. Dom mal dve izby a bol napojený na elektriku, 

vodu však brali z miestnej studne, zvlášť určenej pre Rómov. V súčasnosti tam žije jeho neter. Jeho 

kvalita bývania sa zlepšila, dom, v ktorom býva aj so svojou rodinou je napojený na obecný vodovod. 

Obaja rodičia pracovali, otec v Prešove v Solivare, matka tam chodila vypomáhať ako brigádnička, 

okrem toho pracovala ako robotníčka pri pestovaní zeleniny, tiež v Prešove. Napriek tomu, že sa ho 

rodičia snažili prehovoriť, aby pokračoval v štúdiu, strednú školu nedokončil. „Viedli ma, že by som sa 

učil, toľko, že som ja bol lenivý. Partia prišla, som chodil na učňovku, som nedokončil učňovku. Mohol 

som byť teraz strojný mechanik. Lenže som to nedokončil. Škoda no.“ Z jeho súrodencov má 

ukončené stredné vzdelanie len jeden brat. Napriek nízkemu vzdelaniu sú všetci súrodenci okrem 

sestry momentálne zamestnaní.  

 

Na obecnom úrade pracuje už pätnásť rokov, ako sa k tejto práci dostal, si už nepamätá. Jeho 

pracovnou náplňou je starostlivosť o verejné priestranstvá a o obecné kompostovisko. Svoju prácu 

má rád a rodina je hrdá, že je zamestnaný. „Mne sa páči kosenie, mám rád svoju prácu. To je hlavné, 

že ma to baví, že chcem chodiť do práce.“ Spokojný je aj s pracovnými podmienkami a s kolektívom, 

kde je síce jediný Róm, ale s diskrimináciou sa nikdy nestretol. „Máme dobrý kolektív. Bo ja sám som 

zamestnanec na obecnom úrade ako Róm. Ide o partiu, že ma chcú mať medzi seba, neberú ma inšie, 

ale berú ma ako človeka. Chcem pracovať, ukážem čo viem, to už berie každý inak.“ Vzťahy sú dobré 

aj v rámci rómskej komunity, v ktorej žije. 

 

Napriek tomu, že žije v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti tvrdí, že kto chce robotu si nájde, 

či je Róm alebo má nízke vzdelanie. „Kto by chcel pracovať, že chce pracovať, tak si nájde prácu. Ale 

koho to nebaví, tak nebude pracovať vôbec. Ja podľa seba to beriem. Mňa to baví, ja to chcem robiť. 

Ja viem, jak to rozmýšľajú? Každý inakšie. Na nich záleží. Každý vie či chce pracovať, či nie. Chcem 

pracovať, budem. Nechcem pracovať, budem doma ležať. To sa nedá tak, že by som nepracoval.“ 

 

Rozhovor  4:  

Muž (34 rokov), WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., Poprad 
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Tridsaťštyriročný muž, ženatý, otec troch maloletých detí. Učil sa za murára, podľa jeho vyjadrení, 

však kvôli zlému vplyvu kamarátov strednú školu nedokončil. Teraz to ľutuje. „Keby som mal ten 

rozum, čo teraz vtedy, tak by som sa vyučil. Lebo v dnešnej dobe, keď nemáte papier v ruke, tak 

málokto vás zamestná.“ Chce, aby jeho deti mali dobré vzdelanie. V jeho plánoch do budúcnosti 

figuruje predstava  o tom, že jeho najstarší syn bude právnik. Preto už v súčasnosti šetrí peniaze, aby 

umožnil synovi študovať. Manželka je Rómka, po skončení materskej dovolenky sa jej zatiaľ 

nepodarilo nájsť zamestnanie. S deťmi sa rozprávajú po slovensky. S manželkou, deťmi, rodičmi 

a najmladším bratom býva v rodičovskom dome. Plánujú si však postaviť vlastný dom.  

 

Okrem už spomínaného brata má ešte ďalších štyroch súrodencov, bratov. Traja z nich odišli za 

prácou do Čiech, jeden ostal žiť v Gánovciach, má postavený vlastný rodinný dom. Všetci sú vyučení.  

 

Rodičia boli, napriek nízkemu vzdelaniu, zamestnaní, respondent si však nepamätá, kde. 

 

On sám si najprv nevedel nájsť zamestnanie, preto odišiel za prácou do Čiech, kde robil na dohodu 

o vykonaní práce pri svojom strýkovi murárske práce. S pomocou starostky obce sa mu potom 

podarilo nájsť si súčasné zamestnanie. Už sedem rokov pracuje v Poprade v spoločnosti Whirlpool na 

pásovej linke ako robotník. S pracovnou náplňou aj pracovnými podmienkami je spokojný. Napriek 

tomu, že je Róm, sa v práci nestretáva s diskrimináciou a pracuje za rovnakých podmienok ako aj 

nerómovia. Hlavnou motiváciou pracovať je pre neho stály finančný príjem. „Keby som nebol 

zamestnaný, tak čo? Bol by som na Úrade práce a neuživil by som rodinu.“ 

 

S obyvateľmi obce má dobré vzťahy, a to či už s Rómami, alebo nerómami.  

 

V danej lokalite je veľmi ťažké nájsť si zamestnanie. Za najväčšie prekážky, ktoré bránia Rómom 

zamestnať sa, považuje diskrimináciu a nízke vzdelanie. „Tu keď ide Róm pýtať sa do roboty, to hneď 

povedia, že nemajú voľné. Neviem, či to robia....ja to neviem posúdiť. Ale podľa môjho názoru Róm 

má problém sa dostať do roboty. Po prvé nemá ani vzdelanie ako sa patrí a teraz berú väčšinou do 

roboty takých, čo majú papiere. Ten Róm aj sa snaží, ale tak čo už.“ 
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Rozhovor  5:  

Žena (vek neuvedený, okolo 40 rokov), Obecný úrad, Moldava nad Bodvou 

 

Žena v stredných rokoch, matka štyroch detí. Má ukončené gymnázium, kvôli materským 

povinnostiam však nemohla študovať ďalej. V súčasnosti uvažuje nad vysokoškolským štúdiom. Snaží 

sa, aby deti získali vzdelanie, pravidelne sa s nimi učí. „Prídem domov, uvarím, s malým urobím 

domácu. Na veľkú ešte musím dohliadnuť: „Už si dokončila?“ Lebo keď nedohliadnem, ani ona 

nedorobí. Má 13 rokov, tak radšej seba učeše, oblieka sa, ako keby domáce úlohy pripravovala.“ 

Manžel je Róm, toho času zamestnaný ako externý pracovník v hutníckom závode spoločnosti US 

Steel Košice. 

 

Na svoje detstvo nespomína rada. Vyrastala v chudobe u svojej starej mamy. Teraz už býva so svojou 

rodinou v meste v činžiaku, život v osade však veľmi dobre pozná. Podľa jej slov to, že vie, aké to je 

nemať strechu nad hlavou, ju priviedlo k jej terajšiemu zamestnaniu. Už šesť rokov pracuje ako 

terénna sociálna pracovníčka v meste Moldava nad Bodvou, v súčasnosti sa venuje hlavne rómskej 

komunite, ktorá sa nachádza na Budulovskej ulici.  Napriek tomu, že dlho pracovala za menej peňazí, 

ako by dostávala, keby bola nezamestnaná, chce pracovať, pretože vie, že jej práca má zmysel. 

„Manželovi stále poviem, že ja som vyrástla v chudobe, viem, čo je tá chudoba a že potrebujú pomoc. 

Stále som chcela byť sociálnou pracovníčkou, lebo viem, že s mojou pomocou pomôžem iným. Aj keď 

to nevidno, lebo sme veľká komunita, lebo za tých šesť rokov som pomohla, nepoviem číslo, ale 

viacerým ľuďom. A ten pocit, že ja pomôžem niekomu, to sa nedá opísať. Lebo viem o sebe, že keď 

nemám strechu nad hlavou, nemám čo dávať deťom, to je strašné. A aspoň to, že ja sa s tou rodinou 

porozprávam, dávam do nich silu, to už pre mňa je motivácia. Že moja práca nie je zbytočná. A ja to 

vidím denno-denne. Aj pre tých chlapcov, čo teraz vediem divadelný krúžok. Ja nie som pre nich len 

jedna, ktorá ich vedie, ale myslím, že aj jedna mama.“ Svojej práci obetuje aj všetok svoj voľný čas, 

ktorý trávi aj s rodinou v osade. 

 

V rámci svojej práce pomáha Rómom aj nájsť si prácu, takže veľmi dobre pozná situáciu v danej 

lokalite. Nájsť prácu pre Róma je veľmi ťažké. Väčšina z nich má nízke vzdelanie a bez výučného listu 

je ťažké sa niekde zamestnať. Tiež sa stretáva s diskrimináciou na trhu práce. 
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Rozhovor  6:  

Muž (26 rokov), Sociálny podnik, Spišský Hrhov  

 

Dvadsaťšesťročný zamestnanec obecného podniku, pracuje ako pomocný robotník. Nemá ukončené 

ani základné vzdelanie. Ako žiaka ho preradili do špeciálnej školy, ktorú odmietol navštevovať. Dôvod 

preradenia nepozná. Má tri deti, najstaršie nastúpilo toho roku do materskej školy. Manželka je 

Rómka, momentálne je na materskej dovolenke. 

 

Má piatich súrodencov, najmladšia sestra má 15 rokov a chce ísť študovať na strednú školu. Nikto zo 

súrodencom nemá momentálne prácu. Na detstvo spomína dobre. Obaja rodičia boli zamestnaní na 

štátnych majetkoch, matka bola dojička kráv, otec bol pastierom. So svojou rodinou ostal bývať 

v rodnej obci, má postavený murovaný dom vedľa domu svojich rodičov. Kvalita jeho bývania sa však 

nezmenila. K dispozícii majú len jednu izbu, vodu berú zo studne. Elektrinu majú. Plánuje ešte 

pristaviť kuchyňu a detskú izbu. 

 

S menšou prestávkou pracuje už piaty alebo šiesty rok. Za prácou dochádza do susednej obce 

vzdialenej približne päť kilometrov. Ráno musí chodiť pešo, pretože v tom čase nemá žiadne 

autobusové spojenie. Cesta mu trvá približne pol hodiny. S prácou aj platom je spokojný, podľa jeho 

vyjadrenia, je mu jedno, čo bude robiť, hlavne, že má prácu. 

 

S nerómami prichádza do styku len v práci, pretože lokalitu, v ktorej býva, obývajú iba Rómovia. Tvrdí 

však, že väčšie konflikty sa tam nevyskytujú. On sám s ostatnými rodinami veľmi nekomunikuje. „Ja 

sa s nimi ani nerozprávam. Len čo akurát s rodinou. Ja nemám nič s nimi. Mám rodinu, mamu, sestru, 

idem ku mame, alebo ku bratrancovi a hotovo. Aj si pomáhame.“ Stálu prácu má v komunite veľmi 

málo ľudí. Rodina si ho preto váži a sú radi, ostatní mu však závidia. „Tak závidia, že oni majú málo 

peňazí. Ja som zamestnaný, ja viacej peňazí beriem ako oni. Toto je problém.“  

 

Za najväčšiu prekážku, ktorá bránia Rómom zamestnať sa, považuje diskrimináciu. 
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Rozhovor  7:  

Žena (38 rokov), Chránená dielňa/SEZ, a. s., Krompachy 

 

Tridsaťosemročná žena, zamestnaná ako robotníčka v chránenej dielni, v rámci ktorej sa vyrábajú 

súčiastky pre SEZ, a. s., Krompachy. Nemá ukončené stredné vzdelanie, odbor štúdia si už nepamätá. 

Školu neukončila kvôli zdravotným problémom a s nimi súvisiacim absenciám, o individuálny učebný 

plán však nežiadala. „Neukončila som, lebo som mala zdravotné problémy. Som telesne postihnutá, 

takže liečenie a celé to nedoučenie. Škola mi robila aj trošku problémy, nestíhala som, takže som to 

potom ani nedokončila. Som nemala ani 16 rokov, keď som vyšla zo školy.  (...) som už potom mala 

priateľa a v 18 som sa vydávala, lebo tehotná som bola.“ Chcela byť lekárkou, ale kvôli dyskalkúlii 

mala problémy s učením. Rodičia ani učitelia tomu nevenovali pozornosť. Je matkou dvoch detí, 

dcéra má 20 rokov, má stredoškolské vzdelanie s maturitou, momentálne pokračuje v štúdiu 

v Košiciach. Po jeho ukončení bude profesionálnou zdravotnou sestrou. Syn má 15 rokov, učí sa za 

obrábača kovov. Muž je neróm, alkoholik, pracuje iba na aktivačných prácach. So svojou životnou 

situáciu v manželstve preto nie je spokojná. „Manžela Róma by som chcela, takého poriadneho, ako 

som ja. Som si myslela, že život bude inakší s bielym, ale som sa zmýlila. (...) Keď som bola mladá som 

si myslela, že zmení môj život, že sa budem mať lepšie a bude to lepšie. Nie, naopak, ja musím na 

neho robiť.“ 

 

Na detstvo si spomína veľmi dobre, nikdy nepociťovala nedostatok materiálnych zdrojov. Vyrastala 

v Krompachoch, najprv bývali v bytovom dome. Keď sa tam prisťahovali Rómovia, jej otec odkúpil 

rodinný dom, do ktorého sa presťahovali. „Sme bývali tu v činžiaku. Potom sme sa odsťahovali, lebo 

tam prišli Rómovia a rodičia kúpili dom rodinný, ktorý prerobili, novostavbu, takže sme mali veľký 

dom. Tam to už bolo iné. Už nás Rómovia nechceli, nadávali na nás, že sme už iní. Nechceli nás už 

prijať medzi seba. Takže sme nevedeli, kde patríme. Medzi bielych, alebo medzi Rómov. Takže to bol 

taký stret. Stále tam bolo nedobre, že sme Rómovia, takže sme mali takí zmätok v hlave.“ Obaja 

rodičia pracovali. Otec má odrobených 30 rokov ako baník, matka pracovala tiež v SEZ, a. s., 

Krompachy, alebo robila upratovačku v reštauráciách. Rodičia pochádzali z rodiny s hudobníckou 

tradíciou. Podľa jej mienky, jediné, čo si cenili, bola hudba a tanec, vzdelaniu neprikladali žiaden 

význam. Napriek tomu majú z deviatich súrodencov šiesti stredoškolské vzdelanie, resp. sú vyučení. 
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V Krompachoch ich ostalo bývať len pár, väčšina odišla za prácou do zahraničia, konkrétne do 

Kanady, Švajčiarska, Anglicka a Francúzska.  

 

Ona sama žila niekoľko rokov v Čechách, kde pracovala v automobilovom závode, v mäsokombináte 

a v mliekarni. Z práce odišla, lebo sa chcela vrátiť späť na Slovensko. V Krompachoch je však 

nedostatok pracovných príležitostí a dlho sa jej nedarilo nájsť si stále zamestnanie. Keď hľadali 

zamestnankyne do chránenej dielne, odporučili ju z Úradu práce. V čase realizácie rozhovoru 

pracovala na tomto mieste päť rokov, pracovnú zmluvu má na dobu neurčitú. Počas rozhovoru 

prezentovala, že je so svojou prácou veľmi spokojná, nestretla sa s tým, že by jej ostatné ženy dávali 

najavo, že je Rómka. Za jeden z najdôležitejších motivačných faktorov pracovať považuje pravidelný 

finančný príjem. 

 

V Krompachoch sú tri rómske komunity, osady, ona sama tam však nechodí, ani sa nestretáva 

s Rómami, ktorí tam žijú. Za to, že je Rómka, sa nehanbí, k rómskej národnosti sa však nehlási. „(...) ja 

sa nehanbím za svoju národnosť. Ale keď takýto to robia nám hanbu, alebo prejdem a ma napadnú 

tak isto ako tých bielych, tak ako sa môžem hlásiť ku tým Rómom? Nehlásim sa ku nim.“ 

 

Za najväčšie prekážky, ktoré bránia Rómom zamestnať sa, považuje diskrimináciu, nízke vzdelanie 

a slabú motiváciu pracovať. 

 

Rozhovor  8:  

Muž (57 rokov), zamestnaný v rámci projektu financovaného z ESF ako pracovník na 

kompostovisku/súkromný zamestnávateľ, košikár, Turňa nad Bodvou 

 

Päťdesiatsedemročný muž, v súčasnosti zamestnaný ako robotník na kompostovisku v rámci projektu 

spolufinancovaného z ESF. Popri formálnom zamestnaní sa venuje výrobe a predaju košíkov a iných 

výrobkov z prútia, príležitostne pracuje aj ako školiteľ tohto remesla. Podľa jeho slov, táto činnosť 

výrazne zlepšuje finančnú situáciu v jeho rodine. Má ukončené základné vzdelanie. Jeho tri dcéry sú 

všetky vyučené, jedna je šička a dve sú predavačky. Podľa jeho vyjadrenia, k vzdelaniu ich nijako 
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špeciálne neviedol, ale rozprával sa s nimi, čo by chceli v budúcnosti robiť. Manželka je Rómka, dlhé 

roky pracovala v záhradníctve, kvôli zdravotným problémom však musela z práce odísť. Momentálne 

je už v starobnom dôchodku.  

 

Detstvo prežil šťastne v Turni nad Bodvou. Má osem súrodencov, piatich bratov a tri sestry. Otec ich 

všetkých naučil pliesť košíky, inak ich rodičia k vzdelaniu neviedli. „(Otec) mi stále pripomínal, aby 

sme neboli takí leniví a to a to, lebo to časom nebude tak dobre. Lebo bolo vidieť aj vtedy, že boli takí 

chudobní, ktorí nemajú čo do úst. Takže nebuďte takí, snažte sa stále, takto nás poúčal.“ Obaja 

rodičia pracovali, otec bol mimoriadne aktívny aj vo svojom voľnom čase. Okrem pletenia košíkov sa 

aktívne venoval rybárstvu.   

 

Po skončení základnej školy vystriedal viacero zamestnaní. „(...) som začal pracovať u telefonistov, 

montáž telefonických zariadení. Tam som niečo sa naučil, potom som robil murára, tam som sa tak 

isto niečomu naučil, takže teraz ovládam skoro všetko. Od opravy hodiniek, po pletenie košíkov, 

alebo hocičo, všetko proste. A všetko sám som sa naučil. Nikto ma nemusel učiť, lebo som sa snažil. 

A hovorím, môj otec mi stále hovoril, že na to si dávaj pozor, aby si mal stále robotu, aby si uživil 

rodinu, proste aby si nebol bez peňazí, lebo to nie je hanba, len je to nepríjemné, lebo keď hocičo 

chce kúpiť, nemôže si dovoliť, lebo nemá.“ Je aktívny nielen v práci, ale aj v súkromnom živote. 

Hlavnou motiváciou pracovať je práve jeho aktívny prístup k životu. „Ja neviem, ja to mám rád. Ja bez 

toho nemôžem. Nemôže ma nič odradiť od toho. Tu každý Vám povie, prečo, načo. Ja neviem, ja bez 

toho nemôžem. Ja by som sa ošalil snáď. Hovorím, hore nevydržím sedieť päť minút, keď nebudem 

nič robiť. To už iba večer, keď naozaj treba ísť spať.“ So svojou súčasnou prácou je spokojný. 

 

V rámci rómskej komunity, v ktorej žije, sa nevyskytujú vážnejšie problémy. V Turni žije podľa jeho 

odhadu približne päťsto Rómov v piatych lokalitách. „Stretávame sa, poznáme sa, lenže sú niektorí 

takí...nedbajú na seba vôbec, nedávajú si pozor, takže ako bezdomovci proste. Keď aj dostanú tie 

peniaze pár dní im to vydrží, ale potom už čo ja viem. Ale to je iba zopár. Ale väčšina sa snaží. Sú tie 

aktivačné práce, tam chodia, ale hovorím, niektorí sú takí, že hanbím sa s nimi rozprávať.“ 

Nezamestnanosť Rómov je tu veľmi vysoká. Väčšina z nich nie je vyučená a bez výučného listu je teraz 

ťažko nájsť prácu. Nízke vzdelanie považuje za najväčšiu prekážku, ktorá bráni Rómom zamestnať sa.  
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Rozhovor 9:  

Žena (34 rokov), YURA ELTEC Corporation Slovakia, s. r. o., Hnúšťa 

 

Tridsaťštyri ročná žena, matka piatich detí vo veku od štrnásť do šesť rokov. Dva roky pracuje v Hnúšti 

pre spoločnosť YURA ELTEC Corporation Slovakia, s. r. o. ako robotníčka pri páse. Má základné 

vzdelanie. Po základnej škole nastúpila síce na strednú chemickú školu v Hnúšti, školu však 

neukončila, pretože podľa jej slov musela zarábať peniaze. Teraz to ľutuje. „Človek sa dostane len 

s tým výučným listom niekde.“ Preto sa snaží, aby jej deti mali vzdelanie, najmä jej manžel je na nich 

prísny. Manžel je Róm, toho času nezamestnaný. Kvôli ťažkej cukrovke, má problém nájsť si 

zamestnanie.  

 

Pochádza z piatich súrodencov. Vyrastala v Hnúšti, do Kokavy nad Rimavicou sa prisťahovala, keď sa 

vydala. Okrem nej pracuje ešte jedna sestra, ktorá odišla za prácou do Čiech. Ostatní súrodenci, ktorí 

ostali žiť v Hnúšti, sú nezamestnaní. Ani jeden zo súrodencov nemá ukončené stredné vzdelanie. 

Rodičia po celý život pracovali v Hnúšti v chemických závodoch. 

 

Ako malá sa chcela stať advokátkou, aby mohla pomáhať ľuďom. „Cigánka advokátkou, sa mi smiali 

kamarátky.“ Jej sen sa nesplnil, ale uvažuje o práci terénnej sociálnej pracovníčky, kde by tiež mohla 

pomáhať iným.  

 

YURA je jej druhým zamestnávateľom. Predtým pracovala tri roky v sklárskych závodoch v Utekáči, 

potom bola dlhé roky na materskej dovolenke. Je veľmi rada, že sa jej podarilo zamestnať sa. Napriek 

prísnym podmienkam, ktoré tam majú, je s prácou spokojná. Tiež cíti, že po získaní zamestnania sa 

zmenilo jej postavenie ako medzi Rómami, tak aj nerómami. „Naozaj človek, keď robí, vydrží...vydržal 

si pol roka, vydržal si rok, ľudia vidia, že tam vydržíš za dlhšie, že robíš, ja už asi 3 roky skoro, tak úplne 

inakšie sa chovajú aj tí ľudia k tomu človeku. A ja osobne to tiež pociťujem. Aj susedia, aj keď si chcem 

niečo vybaviť, aj keď niečo na splátky chcem zobrať, tak nemám problémy.“ Hlavnou motiváciou 

pracovať je pre ňu stabilný mesačný príjem.   
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V rámci rómskej komunity v Kokave na nevyskytujú väčšie problémy, nestretáva sa ani so závisťou. 

Starajú sa o seba navzájom, keď treba, pomôžu si.    

 

Rozhovor 10:  

Muž (50 rokov), Obecný úrad Slavošovce, líder projektu Chov králikov v regióne Slavošovce, 

zakladateľ Občianskeho združenia Roma Slavošovce 

 

Päťdesiatročný muž, rómsky líder, v roku 2010 kandidoval za poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Slavošovciach ako člen Strany rómskej koalície. Napriek tomu, že vo voľbách nebol úspešný, sa 

považuje za „pravú ruku“ starostu v záležitostiach týkajúcich sa rómskej komunity a iných sociálny 

slabých skupín obyvateľstva. Okrem práce pre Obecný úrad je od roku 2006 líder projektu Chov 

králikov v regióne Slavošovce. Tento projekt je súčasťou aktivít neziskovej organizácie Heifer Slovakia. 

Respondent je tiež zakladateľom Občianskeho združenia Roma Slavošovce, ktoré funguje od roku 

2002. Za manželku má Rómku, majú spolu päť detí, ktoré majú ukončené stredné vzdelanie.  

 

Pochádza z mnohopočetnej rodiny, má 12 súrodencov. Najviac si spomína na svojho otca, ktorého si 

váži, lebo sa o nich všetkých dokázal postarať a vychovať ich. „Moja mama mala 13 detí, ale keby ste 

videli ten dom, čo postavil môj otec. Môj otec bol chytrý chlap, šikovný. Narobil si deti, ale zároveň sa 

o nich postaral. A čo mu aj dneska poďakujem, že vychoval 8 chlapov. Ani jeden nemusel kradnúť, 

lebo nemal hlad. Postaviť taký dom, ako postavil a do zamestnania chodil. Môj otec dostával 60 korún 

rodinné prídavky. Ale bol pracant, nebol alkoholik. A Boh chráň, že by prišla učiteľka, že jeden z nás 

nebol v škole.“  

 

V obci má dobré vzťahy ako s Rómami, tak aj s majoritou. Od detstva sa pohybuje v majoritnej 

spoločnosti a nikdy sa necítil byť diskriminovaný. Rómov sa snaží pomôcť, môžu sa na neho obrátiť, 

keď potrebujú pomôcť. Podmienky, v ktorých žijú miestny Rómovia sú pomerne dobré. Všetci majú 

murované domy a bývajú v dedine medzi majoritným obyvateľstvom, prípadne bývajú v nájomných 

bytoch. „Rabovanie nie je, kriminalita klesla úplne na nulu, krádeže na nulu. Stále im hovorím, ako sa 

majú správať, prečo je potrebné ísť do školy, prečo majú rodičia tlačiť na deti, aby vyštudovali a tak 
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ďalej. Aspoň tú maturitu každý žeby mal. Lebo teraz upratovačka potrebuje výučný list. Čiže takouto 

formou ja školím týchto ľudí. Som už tu známy v Slavošovciach tým, že ich školím a dávam im 

rozumy.“ 

 

Nesúhlasí s tým, že Rómovia nechcú pracovať, len nemajú príležitosť. Možnosti zamestnať sa v danej 

lokalite sú zlé. Jediným zamestnávateľom je spoločnosť SHP Group (predtým Slavošovské papierne), 

ktorý však každým rokom znižuje stavy zamestnancov. Mnoho mladých Rómov preto pracuje 

v zahraničí, alebo dochádza za prácou do Bratislavy.  

 

Rozhovor 11:  

Muž (25 - 29 rokov), Sociálny podnik, Spišský Hrhov 

 

Mladý muž, otec troch detí, zamestnaný ako pomocný robotník v Sociálnom podniku v Spišskom 

Hrhove. Má ukončené základné vzdelanie, strednú školu neukončil. „Problém bol v tom, že ja som 

skoro vstával ráno a nechcelo sa mi vstávať. Taký hlúpy dôvod, sa mi to zle rozpráva teraz. Kvôli 

vstávaniu.“ Manželka je Rómka, toho času na materskej dovolenke. S deťmi sa rozprávajú po rómsky 

aj po slovensky.  

 

Detstvo prežil v Spišskom Hrhove. Má piatich súrodencov. Bývali v rodinnom dome, ktorý jeho rodičia 

kúpili od otcovho strýka. Dom bol lokalizovaný v Rómskej komunite. Jeho rodičia tam bývajú do teraz. 

On býva aj so svojou rodinou v obecnom sociálnom byte. Obaja rodičia pracovali, otec má 

odrobených viac ako dvadsať rokov. Momentálne ale robí iba na menších obecných službách v obci, 

pretože je problém nájsť si prácu.  

 

On sám nemá veľa pracovných skúseností. Toto je jeho prvé zamestnanie, predtým si privyrábal len 

na brigádach. V sociálnom podniku pracuje rok. Zmluvu má zatiaľ na dobu určitú, ale s náplňou práce 

aj s podmienkami je spokojný, tak dúfa, že sa mu podarí udržať si ju. Motiváciou pracovať sú pre 

neho jeho deti. „Tie deti, lebo z tej podpory...zamestnanosť je lepšia, lebo aj do dôchodku vám dačo 
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ide. Potom, keď budete starší, tak čo už potom. Romák sa ťažko zamestná dakde inde. Doma som pri 

deťoch, tak je to najlepšie.“  

 

Rodina aj komunita vníma jeho postavenie ako zamestnaného človeka pozitívne. Nestretol sa so 

žiadnym výsmechom zo strany Rómov, skôr mu jeho prácu závidia a aj oni by sa radi zamestnali, keby 

mali možnosť. Väčšina jeho rovesníkov musí, bez rodiny, chodiť za prácou do Čiech alebo do 

Bratislavy.   

 

Rozhovor 12:  

Žena (38 rokov), Obecný úrad/Terénna sociálna pracovníčka, Varhaňovce 

 

Tridsaťosemročná žena, toho času zamestnaná ako terénna sociálna pracovníčka v rámci projektu, 

financovaného z ESF. Má ukončené stredné vzdelanie, momentálne si ešte dopĺňa vzdelanie 

v Košiciach na Súkromnej sociálnej a pedagogickej akadémii v študijnom odbore sociálno-výchovný 

pracovník, pretože „človek má potom viac možností, skôr sa zamestná“. Má štyri deti, dvoch chlapcov 

a dve dievčatá vo veku od 11 do 18 rokov. Napriek tomu, že vzdelanie považuje za dôležité, snaží sa 

deti do ničoho nenútiť. „Nikdy som deti k ničomu nenútila, ani mňa rodičia nenútili, skôr sa nás snažili 

usmerniť, otec s nami takto komunikoval, nič že tresty, takéto nie.“ Manžel je Róm, pracuje ako 

predák v US Steel Košice. Má ukončené stredné odborné vzdelanie. 

 

Vyrastala vo viacpočetnej rodine. Detstvo strávila vo Varhaňovciach v osade v „hornej časti“. Už ako 

dieťa bola mimoriadne aktívna, zvedavá a mala veľa záľub. Bývali v jednom dome spolu s ďalšími 

Rómami. Jedna štvor- až šesťčlenná rodina mala k dispozícii iba dve izby. Osada nebola pripojená na 

vodovod, ani na kanalizáciu. Jej cieľom bolo odísť z tohto prostredia a založiť si rodinu. „Viete si 

predstaviť, keď žijete, v jednom dome býva 30 ľudí a proste ja som taký život nechcela. Chcela som 

sama žiť, svoj život, so svojou rodinou. A podarilo sa mi to, vďaka Bohu.“ Napriek tomu, že sa otec 

snažil, aby jeho deti mali vzdelanie, strednú školu ukončila iba ona a jej najmladší brat, ktorý je 

vyučený za krajčíra. Okrem nich dvoch nemá nikto zo súrodencov prácu. 
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V súčasnosti žije so svojou rodinou v „dolnej časti“, resp. „dolnej“ osade. Podmienky bývania sa od 

čias jej detstva zmenili k lepšiemu pre všetkých Rómov. Obe osady sú už napojené na vodovod aj 

kanalizáciu. „Zmenilo sa dosť, lebo tým pádom, ako sa človek vzdeláva, učí sa, získa nejaké vedomosti, 

získa nejaký prehľad o tom, ako chcel by žiť, tak si samozrejme vybuduje už podľa seba, ako by on 

chcel žiť. Ako by som chcela ja žiť.“ 

 

Skúsenosti v práci začala zbierať až po materskej dovolenke, na ktorú nastúpila hneď po skončení 

školy. Najprv pracovala na Obecnom úrade ako koordinátorka verejnoprospešných prác, neskôr si 

našla prácu cez Asociáciu pre vzdelávanie a komunikáciu ako zdravotný asistent. Po skončení 

projektu začala opäť pracovať na Obecnom úrade ako asistent terénneho sociálneho pracovníka. 

Momentálne pracuje na tejto pozícii už tretí rok. Hovorí, že práca je pre ňu zaujímavá, vždy chcela 

pracovať s ľuďmi a dúfa, že bude môcť v tejto práci pokračovať. Danú lokalitu veľmi dobre pozná a 

ľudia z komunity majú k nej, podľa jej slov, pozitívny vzťah. „Vedeli, že sa môžu na niekoho spoľahnúť. 

Lebo či bolo treba nejaké papiere vypísať, alebo pomôcť s nejakými tlačivami, ktoré boli potrebné na 

Úrade práce, vybaviť nejaké podklady, telefonáty, pomôcť s niečím, ja Vám poviem, že niekedy 

smiešnu poštovú poukážku nevedel vypísať. A vedel, že keď príde za mnou, že mu pomôžem. Tá istotu 

tu bola.“ S pracovnými podmienkami je tiež spokojná. „Ako ste zaregistrovali, tu kolegynky hore, 

vychádzame spolu veľmi dobre. To je veľké plus, je to veľmi dôležité. Tá komunikácia medzi 

pracovníkmi, takže tu vychádzame veľmi dobre, ja som spokojná. Máme vytvorené dobré podmienky. 

Aj spolupráca s pánom starostom je veľmi dobrá. Ja to môžem len pochváliť, lebo ozaj, klobúk dole. 

My tu v obci máme veľmi dobrého pána starostu.“ 

 

Nezamestnanosť Rómov je v danej lokalite vysoká, podľa jej odhadov až 90 – 95%. Nedarí sa 

zamestnať ani tým Rómom, ktorí majú ukončené stredné, resp. vysoké školy. „Stali sa aj také prípady, 

že áno na telefonickej žiadosti a keď zistili, že je Róm, keď prišiel osobne, tak už nie. Jednou z vecí 

(pozn. prečo sa Rómom nedarí zamestnať sa) je aj diskriminácia.“ 

 

2.6. Analýza získaných informácií 

 

V tejto kapitole sa venujeme analýze získaných informácií o respondentoch v troch tematických 

oblastiach: 
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1. Situácia v rodine 

2. Spoločenské postavenie a životné podmienky  

3. Pracovné skúsenosti 

 

V analýze získaných informácií z rozhovorov sa zameriavame na štúdium faktorov, akými sú 

podmienky v rodine, spoločenské a životné (materiálne) podmienky a pracovné skúsenosti 

respondentov kvôli tomu, že všetky súčasne ovplyvňujú kvalitu života, tak ako ju hodnotia 

respondenti. Zároveň na základe výskumu predpokladáme, že všetky tieto  faktory pôsobia na voľbu 

životnej stratégie respondentov.  

 

Pri skúmaní týchto troch oblastí sme sa zameriavali na porovnanie situácie počas ich detstva so 

súčasnou situáciou. Zaujímalo nás, z akého prostredia respondenti pochádzali a snažili sme sa zistiť, či 

sa ich súčasná situácia zlepšila, alebo zostala rovnaká. Keďže sme sa zameriavali vzorku ľudí 

s úspešnou životnou stratégiou, nezaznamenali sme zhoršenie podmienok v skúmaných oblastiach.  

 

2.7.  Situácia v rodine 

Pri skúmaní toho, akým spôsobom ovplyvňuje situácia v rodine voľbu životnej stratégie, sme 

zaznamenali vo vyjadreniach respondentov počas rozhovorov dôležitosť informácií o počte detí 

v rodine, predávaniu vzorov vo voľbe životných stratégii medzi rodičmi a deťmi, zdôrazňovaním 

vyššieho vzdelania. 

 

2.7.1. Počet detí v rodine 

Počet detí v rodine je jedným zo základných ukazovateľov, ale môžeme to však vzťahovať len 

k veľkým štatistickým vzorkám. Väčšina respondentov uviedla, že v časoch ich detstva mali ich rodičia 

oveľa viac detí, ako majú oni v súčasnosti. Môžeme z toho vyvodzovať, že zvolili inú stratégiu ako ich 

rodičia a ďalší členovia komunity, ktorí sú viac sociálne vylúčení, a pre ktorých je špecifický vyšší 

počet detí. 
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Tabuľka 1: Počet detí u respondentov a ich rodičov 

počet  

detí 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 priemer 

súčasnosť 3 2 4 3 4 3 2 3 5 2 3 4 3,17 

minulosť 10 5 5 6 4 6 9 9 5 13 6 6 7 

 

V tabuľke č. 9 je znázornený posun v počte detí medzi respondentmi (údaj: súčasnosť) a ich rodičmi. 

Jadrovú rodinu v čase ich detstva tvorilo v priemere deväť osôb (rodičia a v priemere 7 detí) 

a v súčasnosti ako rodičia majú ich rodiny v priemere päť osôb. Z tejto štatistickej vzorky však 

samozrejme nemôžeme vyvodzovať nejaký všeobecný poznatok, pretože vzorka respondentov je 

veľmi malá, výber respondentov neprebiehal na základe pravidiel štatistického prieskumu a vplyv na 

počet detí vytvára viacero faktorov, napríklad nižšia natalita celkovej populácie v Slovenskej republike 

v súčasnosti z obdobím pred tridsiatymi rokmi.  

 

2.7.2. Predávanie vzorov 

Rodinné zázemie všetkých respondentov bolo dobré. Ani jeden neprežil detstvo v odlúčení od rodiny 

a rodičia mali výrazný vplyv na ich ďalší rozvoj. Na otázku, kto ich v detstve, resp. v mladosti najviac 

ovplyvnil, mnohí odpovedali, že to bol práve jeden z rodičov, prípadne starých rodičov.   

 

„(Najviac ma ovplyvnil) otec a brat najstarší. On sa vyučil, ja som ešte chodil na základnú, on mi furt 

prízvukoval: Choď sa učiť. Ja som druhý najstarší. Potom my tých mladších. Aj sme im pomáhali 

finančne, lebo sme už robili.“ (R1) 

 

„(...) toto nám bolo vštiepené, že sme videli, že naši rodičia pracujú, že sa snažia a teraz my to máme 

v sebe, že je to potreba.“ (R2) 
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Pri R8, košikárovi, ktorý si privyrába predajom košíkov a iných výrobkov z prútia a tiež ako školiteľ 

tohto remesla, sa vyučil tomuto remeslu od otca, ale podľa neho bolo dôležitejšie, že im zdôrazňoval 

potrebu pracovnej činnosti: „(Otec) mi stále pripomínal, aby sme neboli takí leniví a to a to, lebo to 

časom nebude tak dobre. Lebo bolo vidieť aj vtedy, že boli takí chudobní, ktorí nemajú čo do úst. 

Takže nebuďte takí, snažte sa stále, takto nás poúčal.“ (R8) 

 

2.7.3. Vplyv vzdelania 

Proces formálneho vzdelávania je úzko spojený s podmienkami v rodine. Z pozorovaní v teréne 

máme poznatky o tom, že bez podpory a záujmu rodičov väčšina rómskych žiakov nedosahuje také 

študijné výsledky ako ich nerómski spolužiaci, a ak aj dosahujú rovnaké, alebo lepšie, často 

dobrovoľne nepostúpia na vyšší stupeň vzdelávania. Všetci respondenti zdôrazňovali vo svojich 

vyjadreniach dôležitosť formálneho vzdelávania na kvalitu (alebo aj možnosť) zamestnania a života. 

 

Uvedomenie si významu vzdelania a následnú motiváciu k vzdelávaniu respondenti vyjadrujú: 

„Nebude vyučená, nebude mať robotu. Tak som ich motivoval. Kto ich bude živiť a tak ďalej.“ (R1) 

 

Viacerí respondenti (R3, R4, R11) uviedli, že svoje štúdium prerušili a strednú školu opustili najmä 

kvôli vrstovníkom z komunity, ktorí prestali tiež študovať. Teraz svoje rozhodnutie ľutujú a snažia sa 

vychovávať svoje deti k tomu, aby takýto krok v svojom živote neurobili. 

 

2.8. Spoločenské postavenie a životné podmienky 

Pri skúmaní spoločenského postavenia respondentov sme sa zamerali na vzťahy medzi 

respondentom a ostatnými členmi rómskej komunity a nerómami, respektíve aj spolupracovníkmi. 

Ďalej sme sa sústredili na majetkové pomery, respektíve na materiálne alebo životné podmienky tak 

ako ich hodnotia samotní respondenti. Dôležitú úlohu tu zohráva, či sú s nimi spokojní a akú príčinu 

vidia za ich lepšími životnými podmienkami. 
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2.8.1. Spoločenské vzťahy 

V rámci deklarovaných postojov vyjadrovali všetci respondenti dobré vzťahy s nerómami v lokalite, 

v ktorej žijú, alebo pracujú. „Máme dobrý kolektív. Bo ja sám som zamestnanec na obecnom úrade 

ako Róm. Ide o partiu, že ma chcú mať medzi seba, neberú ma inšie, ale berú ma ako človeka. Chcem 

pracovať, ukážem čo viem, to už berie každý inak.“ (R3) 

 

Často sú známi svojou šikovnosťou aj medzi nerómami, ktorí ich chodia pozývať na rôzne práce, 

najmä ako remeselníkov. (R1, R3, R8, R11). Rovnako uvádzali, že dobré vzťahy medzi nimi 

a nerómami v práci, ale aj v lokalite (susedia, ostatní občania obce, v ktorej žije) sú pre kvalitu ich 

života dôležité. 

 

2.8.2. Materiálne a životné podmienky 

Respondenti výskumu boli v svojich vyjadreniach počas rozhovorov spokojní so súčasnými životnými 

podmienkami a finančnou situáciou ich rodín. Za najdôležitejšiu príčinu svojho blahobytu považujú 

mzdu zo svojho zamestnania, šporovlivú povahu, a stálu snahu byť aktívnym v práci. 

 

„Máme aj na to, aj na jedlo, nesťažujeme si. Tá robota veľmi pomáha.“ (R11)  

 

Väčšina respondentov vyrastala v podobných životných podmienkach, v akých žijú v súčasnosti. 

Niektorí respondenti však uviedli, že ich detstvo bolo veľmi chudobné, rodičia ich zanedbávali, bývali 

v stiesnených podmienkach a ich motiváciou pre zmenu prístupu oproti im rodičom sa stala túžba po 

lepších podmienkach: 

 

„Viete si predstaviť, keď žijete, v jednom dome býva 30 ľudí a proste ja som taký život nechcela. 

Chcela som sama žiť, svoj život, so svojou rodinou. A podarilo sa mi to, vďaka Bohu.“ (R12) 

 

Pre jednu respondentku, terénnu sociálnu pracovníčku, zas znamená skutočnosť, že mala chudobné 

detstvo motiváciu k jej práci: „Manželovi stále poviem, že ja som vyrástla v chudobe, viem, čo je tá 
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chudoba a že potrebujú pomoc. Stále som chcela byť sociálnou pracovníčkou, lebo viem, že s mojou 

pomocou pomôžem iným.“ (R5) 

 

U respondentov všeobecne prevažujú životné stratégie, ktoré sa prejavujú trvalým 

zamestnaním, pozitívnym vzťahom k vzdelaniu, odsúdením sociálne patologického správania 

(alkoholizmus, násilie v rodine, krádeže), lepšou ekonomickou situáciou voči väčšine ostatných členov 

marginalizovanej rómskej komunity. 

 

2.9. Pracovné skúsenosti 

V rámci výskumu sme sa sústredili na skúmanie integrácie marginalizovaných rómskych komunít, 

respektíve jej členov prostredníctvom zamestnanosti. Preto sme sa v rozhovoroch s respondentmi 

zamerali najmä na to, ako ich skúsenosti s prácou a zamestnaním vplývajú na ich voľbu životnej 

stratégie.  

 

Zaujímali nás najmä otázky sebaidentifikácie respondentov s ich postavením v komunite 

a zamestnaní (pracovný kolektív) ako zamestnaných Rómov.  

 

Snažili sme sa popísať a čo najlepšie pochopiť stratégie respondentov k výberu profesie, motivácií 

zamestnať sa, k zmene zamestnania a dochádzania za prácou.  

 

Skúmali sme aj názory respondentov na súčasný pracovný trh v ich lokalite, respektíve v širšom 

chápaní miesta, kde sa môžu zamestnať. Ich hodnotenie zamestnávateľov a celkovo pracovného trhu 

v Slovenskej republike je aj z ich pozície ako zamestnaných veľmi kritické na mieru etnickej 

diskriminácie voči Rómom.  

 

2.9.1. Sebaidentifikácia – zamestnaný Róm 

Byť zamestnaný a k tomu aj formálne, denne chodiť do zamestnania, prináša zamestnancovi – 

Rómovi – status, ktorý nie je typický z hľadiska všeobecne rozšírených stereotypov v majoritnej 
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spoločnosti ako aj v rómskej komunite. Je to v súčasnosti status výnimočný, a preto prináša do 

vzťahov s nerómami aj Rómami na úrovni lokality nové prvky.  

 

Na jednej strane je to hodnotené respondentmi ako nadštandardné postavenie – to že sú zamestnaní 

považujú za dôležitú skutočnosť a zároveň nerómovia považujú pracujúcich Rómov za iných, ako tých, 

ktorí nepracujú.  

 

Respondenti hovoria o vnímaní nerómov ich ako pracujúcich: „Práveže tak pozitívne sa mi vidí, bo 

majú aj rešpekt dajaký. Aj oco normálne si váži, že som zamestnaný, že robím. Oco aj mama tiež.“ 

(R11) 

 

2.9.2. Výber profesie a zmena zamestnania 

Výber profesie bol vo väčšine prípadov náhodný. Respondenti, ktorí vykonávajú robotnícke profesie ( 

R1, R3, R4, R6, R7, R9, R11) neuvažovali nad voľbou profesie, ale zamestnali sa na mieste, ktoré bolo 

pre nich dostupné. Bolo to väčšinou ich prvé stále formálne zamestnanie, ale vážia si ho, sú s ním 

spokojní a neuvažujú o jeho zmene. Pri otázke, či by nechceli v práci postúpiť a robiť odbornejšiu 

prácu sme sa v tejto profesijnej skupine stretávali s odpoveďou: „Mne je jedno, hlavná vec, že som 

zamestnaný. Mne je jedno čo robím.“ (R11) 

 

Respondenti, ktorých môžeme považovať za miestnych rómskych lídrov (R2, R5, R10, R12) majú 

všetci nemanuálne zamestnanie (terénny sociálny pracovník) 

 

Z týchto kategórií sa vymedzuje R8 – košikár, príležitostne lektor, ktorý túto profesiu „zdedil“ po 

svojom otcovi.   

 

2.9.3. Motivácia zamestnať sa 

Motivácia k nejakej činnosti je samotná životnou stratégiou. Respondenti uvádzali rôzne dôvody, 

ktoré ich motivujú k presadeniu sa na trhu práce. Najčastejší bol ten, že byť zamestnaný je 



Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

65 

prirodzenejšie ako sedieť doma. „Ja len toľko poviem, ja som bol asi pol roka doma, ale mi rohy 

narástli. Ja som doma nemohol obstáť. Nie je dobré doma byť.“ (R1) 

 

Hlavnou motiváciou pracovať je práve jeho aktívny prístup k životu. „Ja neviem, ja to mám rád. Ja bez 

toho nemôžem. Nemôže ma nič odradiť od toho. Tu každý Vám povie, prečo, načo. Ja neviem, ja bez 

toho nemôžem. Ja by som sa ošalil snáď. Hovorím, hore nevydržím sedieť päť minút, keď nebudem nič 

robiť. To už iba večer, keď naozaj treba ísť spať.“ (R8) 

 

Ďalším motivujúcim faktorom zamestnať sa, je materiálny dostatok, možnosť zarobiť viac financií pre 

rodinu. „(...)aby si mal stále robotu, aby si uživil rodinu, proste aby si nebol bez peňazí, lebo to nie je 

hanba, len je to nepríjemné, lebo keď hocičo chce kúpiť, nemôže si dovoliť, lebo nemá.“ (R8) „Keby 

som nebol zamestnaný, tak čo? Bol by som na Úrade práce a neuživil by som rodinu.“ (R4) 

 

2.9.4. Pracovná migrácia 

Vybraní respondenti v tomto výskume všetci pracovali v mieste svojho bydliska, alebo z neho 

dochádzali na nie veľmi vzdialené pracovisko denne. Viacerí z nich však potvrdili predchádzajúce 

skúsenosti s prácou vo vzdialenejších mestách (napríklad v Bratislave) alebo v zahraničí (Česko), kde 

bývali v robotníckych ubytovniach a dochádzali do miesta svojho bydliska len raz za dlhšie obdobie 

(viacero týždňov, alebo mesiacov).  

 

Títo respondenti sa vyjadrili, že si síce vážili prácu v zahraničí, ale radšej sa presťahovali naspäť do 

miesta svojho rodiska, respektíve do lokality, kde žije ostatná rodina. Negatívne hodnotenia 

dochádzania za prácou vidieť aj v zdôrazňovaní toho, že práca v mieste bydliska znamená viac, aj keď 

menej zarábajú. Do popredia v tejto téme vystupuje dôležitosť rodinného života. „Doma som pri 

deťoch, tak je to najlepšie.“ (R11) 
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2.9.5. Hodnotenie pracovného trhu 

Na hodnotenie pracovného trhu respondentmi sme sa vo výskume zamerali kvôli tomu, že v tom 

prostredí ako ho oni vidia, sa musia rozhodovať v životných situáciách, tento obraz ovplyvňuje ich 

hodnotiace stanoviská pri ich začleňovaní sa na trh práce. 

 

Všetci respondenti výskumu hodnotili súčasnú situáciu na trhu práce ako diskriminujúcu. O tejto 

diskriminácii sa vyjadrovali ako o jednom z rozhodujúcich faktorov, ktorý ovplyvňuje vysokú mieru 

nezamestnanosti medzi marginalizovanými rómskymi komunitami na Slovensku. „ (...) proste cez 

telefón zamestná každý zamestnávateľ, ale keď sa s sním osobne stretne, tak už začnú vymýšľať. 

Takéto skúsenosti má manželka a aj ja som nimi prešiel, ale jednoducho sme Rómovia a výzor náš 

nezmení.“ (R2) 

 

Prvok diskriminácie zohráva u niektorých respondentov výraznejšiu úlohu a u niektorých 

respondentov vystupujú popri tejto príčine vysokej miery nezamestnanosti medzi MRK do popredia 

okolnosti akými sú nedostatok pracovných miest v regióne, nedostatočná kvalifikácia rómskych 

uchádzačov o zamestnanie (R5, R7) a ich slabá motivácia pracovať (R7). 

 

Okrem takýchto príčin vykresľovali respondenti pracovný trh aj ako protekčný:   

 

„Nemáte kamaráta, že Vás pozná, tak je ťažko, veľmi ťažko.“ (R1) Ak by sme prijali takéto 

hodnotenie, Rómovia sú diskriminovaný aj z pozície, že takmer nekontrolujú pracovný trh a nemajú 

dostatok protekčných možností, kvôli ich slabým kontaktom s nerómami.  

 

Výrazným problémom je, že v lokalitách, z ktorých pochádzajú respondenti je málo voľných 

pracovných miest  a nielen Rómovia majú problém sa zamestnať.41 

 

                                                           
41

 Viď prílohu: Situácia na trhu práce v skúmaných lokalitách. 



Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

67 

3. Policy Brief 

Výskumná štúdia sa venuje najmä otázkam, aké sú životné stratégie, ktoré uplatňujú rómske ženy 

a muži pri uplatňovaní sa na trhu práce. Aké faktory ovplyvňujú tieto stratégie. 

 

Informácie a zistenia tohto výskumu sú založené na rozhovoroch s dvanástimi členmi  

marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa za posledných dvadsať rokov (1989 – 2010) podarilo 

zamestnať sa alebo sa stali rómskymi aktivistami. Respondenti pochádzali prevažne z Východného 

Slovenska, tzn. z Prešovského a Košického kraja. 

 

V štúdii sme sa venujeme analýze získaných informácií z týchto rozhovorov v troch tematických 

oblastiach: 1. Situácia v rodine, 2. Spoločenské postavenie a životné podmienky a 3. Pracovné 

skúsenosti. Pri skúmaní týchto troch oblastí sme sa zameriavali na porovnanie situácie počas detstva 

respondentov s ich súčasnou situáciou s cieľom pochopiť, ktoré faktory najviac vplývajú na voľbu 

životnej stratégie. Opierali sme sa o vyjadrenia respondentov o ich životnej situácii a hodnotové 

kritériá, tak ako ich deklarovali a zameriavali sme sa aj na dôležitosť, ktorú respondenti prikladali 

určitým typom informácií počas rozhovoru. Vo výskume sme vychádzali z teoretického predpokladu, 

že preferovaný životný štýl, hodnotové orientácie, prejavy rodinného života, životné a materiálne 

podmienky ako aj skúsenosti zo zamestnania respondenta vplýva na voľbu jeho životnej stratégie 

a zároveň životná stratégia vplýva na prejavy a formu týchto oblastí života. 

 

Získané informácie a zhrnutie zistení výskumu predstavujú len prvotnú sondu o životných stratégiách 

rómskych mužov a žien pri začleňovaní sa na trh práce. Výskum si kládol za cieľ  zistiť možnosti a 

obmedzenia takto koncipovaného výskumu pre prípad ďalšej realizácie výskumov v tejto oblasti, 

ktoré by sa mohli zameriavať na jednotlivé možnosti skúmania podrobnejšie a s väčším rozsahom. 

Týmto odporúčaniam sa venujeme v nasledujúcej kapitole.  

 

Pri skúmaní situácie v rodine respondenta sme sa venovali najmä faktorom ako je počet detí v rodine, 

predávanie vzorov z rodičov na deti, dôraz na hodnotu vzdelania. Väčšina respondentov pochádza 

z mnohopočetných rodín, no v súčasnosti väčšina z nich zvolila životnú stratégiu postavenú na 

plánovaní nižšej pôrodnosti s ich parterom. Rodinné zázemie všetkých respondentov bolo dobré 
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a respondenti kládli dôraz na pozitívny vplyv ich rodičov a starých rodičov na ich výchovu. Rovnako 

všetci respondenti pozitívne hodnotili vzdelanie a v prípade svojho nízkeho vzdelania vyjadrovali 

ľútosť nad nedokončením školy, alebo nepokračovaním v štúdiu. Uvádzali tiež, že sa snažia viesť svoje 

deti, aby vyštudovali aspoň strednú školu.  

 

Pri skúmaní spoločenského postavenia respondentov sme sa zamerali na vzťahy medzi 

respondentom a ostatnými členmi rómskej komunity a nerómami, respektíve aj spolupracovníkmi. 

Ďalej sme sa sústredili na majetkové pomery, respektíve na materiálne alebo životné podmienky tak 

ako ich hodnotia samotní respondenti. V rámci deklarovaných postojov vyjadrovali všetci respondenti 

dobré vzťahy s nerómami v lokalite, v ktorej žijú, alebo pracujú. Respondenti výskumu boli v svojich 

vyjadreniach počas rozhovorov spokojní so súčasnými životnými podmienkami a finančnou situáciou 

ich rodín. Za najdôležitejšiu príčinu svojho blahobytu považujú mzdu zo svojho zamestnania, 

šporovlivú povahu, a stálu snahu byť aktívnym v práci. 

 

V oblasti pracovných skúseností nás zaujímali najmä otázky sebaidentifikácie respondentov s ich 

postavením v komunite a zamestnaní (pracovný kolektív) ako zamestnaných Rómov. To, že sú 

zamestnaní, považujú respondenti za dôležitú skutočnosť a zároveň nerómovia považujú pracujúcich 

Rómov za iných (pozitívnejšie), ako tých, ktorí nepracujú. Niektorí respondenti vyslovili názor, že by 

pracovali, aj keby to nebolo veľmi výhodné a prácu pozitívne vnímajú ako prirodzenú a nevyhnutnú 

činnosť. Nad voľbou svojej profesie respondenti väčšinou neuvažovali, ale zamestnali sa na prvom 

mieste, ktoré bolo pre nich dostupné. Ako motivácie uvádzali materiálny dostatok, možnosť zárobku, 

ale aj to, že byť zamestnaný je prirodzenejšie ako byť bez práce. Vo vzťahu k pracovnej migrácii všetci 

respondenti uprednostňovali prácu blízko domova. Negatívne hodnotenia dochádzania za prácou 

vidieť aj v zdôrazňovaní toho, že práca v mieste bydliska znamená viac, aj keď menej zarábajú. 

 

Na hodnotenie pracovného trhu respondentmi sme sa vo výskume zamerali kvôli tomu, že v tom 

prostredí ako ho oni vidia, sa musia rozhodovať v životných situáciách, tento obraz ovplyvňuje ich 

hodnotiace stanoviská pri ich začleňovaní sa na trh práce. Všetci respondenti výskumu hodnotili 

súčasnú situáciu na trhu práce ako diskriminujúcu. Prvok diskriminácie zohráva u niektorých 

respondentov výraznejšiu úlohu a u niektorých respondentov vystupujú popri tejto príčine vysokej 

miery nezamestnanosti medzi MRK do popredia okolnosti akými sú nedostatok pracovných miest 
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v regióne, nedostatočná kvalifikácia rómskych uchádzačov o zamestnanie a ich slabá motivácia 

pracovať. 

3.1. Poučenia a odporúčania z terénu 

Realizovaný výskum predstavuje len prvotnú sondu o životných stratégiách rómskych mužov a žien 

pri začleňovaní sa na trh práce. Kládli sme si za cieľ  zistiť možnosti a obmedzenia takto 

koncipovaného výskumu pre prípad ďalšej realizácie výskumov v tejto oblasti, ktoré by sa mohli 

zameriavať na jednotlivé možnosti skúmania podrobnejšie a s väčším rozsahom. 

 

 Zvolili sme kvalitatívnu metódu výskumu s malým počtom respondentov (12). V nasledujúcich 

výskumoch bude potrebné, aby sa počet respondentov zvýšil, najmä kvôli povahe dát o životných 

stratégiách ľudí. Tieto sú veľmi osobné a individuálne. Často prichádza k situácii, že je respondent 

veľmi špecifický a informácie získané z rozhovoru z nim nie je možné vôbec zovšeobecňovať.  Je tu 

riziko nesprávneho výberu respondentov.  

 

V realizovanom výskume sme sa zameriavali na hypotézy možných situácií v troch tematických 

oblastiach: 

1. Situácia v rodine 

2. Spoločenské postavenie a životné podmienky  

3. Pracovné skúsenosti 

 

Podľa výsledkov výskumu môžeme vyjadriť presvedčenie, že sa tieto tri tematické okruhy pri skúmaní 

o životných stratégiách rómskych mužov a žien pri začleňovaní na trh práce osvedčili.  Svedčí o tom aj 

dôraz, aký jednotlivým témam venovali počas rozhovoru respondenti.  

 

Pri skúmaní rodinných podmienok sme sa zameriavali na porovnanie situácie respondentov počas ich 

detstva so súčasnou situáciou. Vychádzame z predpokladu, že mnohé životné stratégie sa ľudia učia 

najmä v detstve v rámci rodiny. Preberajú vzorce správania najmä od svojich rodičov. Snažili sme sa 

preto zistiť, či a akým spôsobom to platí v oblasti uplatnenia na trhu práce. V tejto oblasti sme sa 
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zamerali na témy ako sú počet detí v rodine, spôsob predávania vzorov – vzťah medzi rodičmi 

a deťmi, význam hodnoty vzdelania.  

 

Pri skúmaní počtu detí sme však narazili na metodologické obmedzenie veľkosti vzorky, ktorá je veľmi 

malá, výber respondentov neprebiehal na základe pravidiel štatistického prieskumu a vplyv na počet 

detí vytvára viacero faktorov, napríklad nižšia natalita celkovej populácie v Slovenskej republike 

v súčasnosti z obdobím pred tridsiatymi rokmi. Samotná téma, vzťah počtu detí a zvolenej životnej 

stratégie, by postačovala na samostatný kvantitatívny výskum.  

 

Skúmanie predávania vzorov z rodičov na deti a úlohy vplyvu vzdelania na vybrané životné stratégie 

by zas potrebovalo dlhodobejší výskum v rámci celých rodín, zúčastnené pozorovanie, skúmanie 

vzťahov medzi jednotlivými členmi rodiny. 

 

Na spoločenské postavenie a životné podmienky respondentov sme obrátili v rámci výskumu 

pozornosť preto, aby sme zistili odpovede na otázky, akým spôsobom vplývajú také faktory akými sú 

dobré vzťahy v pracovnom kolektíve a so susedmi (v komunite, alebo nerómami) a materiálne 

a životné podmienky rodiny na voľbu ich životných stratégií. Postavenie nášho výskumu zostalo 

v rovine deklarovaných postojov respondentov. V ďalších výskumoch odporúčame skúmať vzťahy 

priamo na pracovisku a v mieste bydliska respondenta so susedmi (nejedná sa len o MRK, ale 

v prípade integrovaného typu aj o nerómov). Skúmanie tejto témy by mohlo vychádzať z prípadovej 

štúdie jednej lokality, alebo pracoviska.  

 

V oblasti pracovných skúseností nás zaujímali najmä ako sa sebaidentifikujú respondenti s ich 

postavením v komunite a zamestnaní (pracovný kolektív) ako zamestnaných Rómov. V ďalšom 

výskume by bolo potrebné rozšíriť cieľovú skupinu výskumu o ďalších obyvateľov lokality, s ktorými 

prichádza respondent do kontaktu najčastejšie, aby sa overili, respektíve analyzovali postoje iných 

voči respondentovi.  

 

 Snažili sme aj o porozumenie základným motiváciám respondentov pri výbere zamestnania, zmeny 

zamestnania, migrácii za prácou o ich hodnotenie svojho postavenia ako zamestnaného Róma ako aj 
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ich hodnotenie pracovného trhu. Tieto faktory považujeme za najviac rozhodujúce pri uplatnení sa na 

trhu práce. Pre ďalší výskum odporúčame rozšíriť výberovú vzorku respondentov aj 

o nezamestnaných rómskych mužov a ženy. Pri dostatočnom počte respondentov by sme mohli 

zodpovedať na otázky, či majú zamestnaní Rómovia iné životné stratégie ako nezamestnaní Rómovia.  
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4. Situácia na trhu práce v skúmaných lokalitách42 

 

4.1. Okres Poltár, Banskobystrický kraj (Rozhovor 9) 

Štruktúra priemyslu v okrese je málo diverzifikovaná. Okres Poltár nemá výrazné hospodárske 

stredisko. Prevláda spracovateľský priemysel a to hlavne sklársky a výroba stavebných hmôt 

a žiaruvzdorných materiálov. Menej je zastúpený drevospracujúci priemysel, úplne absentuje 

potravinársky priemysel, chemický priemysel, strojársky priemysel, elektrotechnický priemysel a 

ďalšie moderné odvetvia priemyselnej výroby s vysokým podielom pridanej hodnoty. Medzi TOP 5 

zamestnávateľov v okrese patria Slovglass Poltár, s.r.o. (560 zamestnancov), ŽIAROMAT, a.s. (199 

zamestnancov), Združené poľnohospodárske družstvo Poltár (131 zamestnancov), Poľnohospodárske 

družstvo so sídlom v Hrnčiarskych Zalužanoch (70 zamestnancov) a CBS – BOS, s.r.o. (70 

zamestnancov). 

 

Tabuľka 2: Kľúčové ukazovatele nezamestnanosti v okrese Poltár 

Údaj/rok 2002 2004 2006 2008 2010 

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie 2735 2794 2185 1932 2517 

Počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie 

1422 

 

1701 

 

1400 

 

1047 

 

1784 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v % 23,5 24,43 19,37 17,67 22,06 

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ 

 

4.2. Okres Rožňava, Košický kraj (Rozhovor 10) 

Okres Rožňava patrí k hospodársky stagnujúcim okresom na Slovensku s nepriaznivými pracovnými 

podmienkami pre obyvateľov. Priemysel, orientovaný na baníctvo a strojárenstvo, neposkytuje 

v súčasnosti dostatok pracovných príležitostí. Okrem poklesu výroby v priemysle ovplyvňuje rast 

nezamestnanosti aj likvidácia prezamestnanosti v štátnom i družstevnom sektore. Medzi TOP 5 

zamestnávateľov v okrese patria GEMTEX, a.s. (710 zamestnancov), Nemocnica s poliklinikou sv. 

                                                           
42

 Údaje o jednotlivých okresoch uvádzame podľa: Jozef Hajko, Peter Klátik, Matej Tunega, Konkurencieschopné 
regióny 21., Bratislava: Podnikateľská aliancia Slovenska 2010.  
Zdroj: http://www.regiony21.sk/vystupy/publikacia/publikacia.html 
 

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
http://www.regiony21.sk/vystupy/publikacia/publikacia.html
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Barbory Rožňava, a.s. (619 zamestnancov), SCA Hygiene Products, s.r.o. (600 zamestnancov), 

Carmeuse Slovakia, s.r.o. (326 zamestnancov) a SHP SLAVOŠOVCE, a.s. (228 zamestnancov). 

 

Tabuľka 3: Kľúčové ukazovatele nezamestnanosti v okrese Rožňava 

Údaj/rok 2002 2004 2006 2008 2010 

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie 10170 8094 6182 6331 8432 

Počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie 

5814 

 

5590 

 

4429 

 

3906 

 

5839 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v % 32,87 25,58 21,01 21,74 26,82 

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ 

 

4.3. Okres Košice – okolie, Košický kraj (Rozhovor 8, 5) 

Okres Košice – okolie je s rozlohou 1 541 km² druhým najväčším okresom na Slovensku. Nachádza sa 

na juhovýchode Slovenska a susedí s 9 okresmi. Na juhu hraničí s Maďarskom.  Vo vidieckych sídlach 

žije 87 % obyvateľov okresu, čo je hodnota dvojnásobne presahujúca slovenský priemer. Z hľadiska 

hospodárskeho odvetvia prevláda zamestnanie v priemyselnej výrobe, poľnohospodárstve, 

poľovníctve, stavebníctve, veľkoobchode a maloobchode, v servisných službách a doprave. V 

štruktúre priemyslu mal kedysi významné zastúpenie ťažobný priemysel. V súčasnosti nastal útlm 

banskej činnosti a podniky sa orientujú prevažne na strojárenskú, stavebnú a drevospracujúcu 

výrobu. Tiež sa tu sústreďuje priemysel stavebných látok (výroba cementu, železničných betónových 

podvalov, inžinierskej prefabrikácie). Zastúpená je tak isto výroba konektorov a elektrotechnických 

komponentov pre telekomunikačný, automobilový a počítačový priemysel. Významné je pestovanie 

pšenice, cukrovej repy, jačmeňa, kukurice a na západe raže a zemiakov. Medzi TOP 5 

zamestnávateľov v okrese patria ČaSS, s.r.o. (1 060 zamestnancov), Molex Slovakia, a.s. (924 

zamestnancov), GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. (736 zamestnancov), Východoslovenské 

stavebné hmoty, a.s. (573 zamestnancov) a VSH Trans, s.r.o. (264 zamestnancov). 

 

Tabuľka 4: Kľúčové ukazovatele nezamestnanosti v okrese Košice - okolie 

Údaj/rok 2002 2004 2006 2008 2010 

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
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Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie 14367 11527 9242 8468 10941 

Počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie 

8634 

 

7993 

 

6410 

 

4814 

 

6424 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v % 27,4 22,34 19,39 17,37 21,27 

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ 

 

4.4. Okres Prešov, Prešovský kraj (Rozhovor 12) 

Počtom obcí 91 sa okres Prešov zaraďuje medzi najväčšie okresy Slovenska. Ekonomické ukazovatele 

okresu Prešov však nedosahujú zodpovedajúci podiel na celkovom počte obyvateľstva. Odvetvová 

štruktúra priemyslu je výrazne diverzifikovaná. Hospodárstvo okresu je charakterizované priemyslom 

a poľnohospodárstvom. Pomerne rovnomerne rozmiestnený je potravinársky priemysel, svoje 

zastúpenie tu má aj strojársky a elektrotechnický priemysel. Do okresu Prešov je koncentrovaný 

textilný a odevný priemysel, takisto aj drevospracujúci priemysel. Medzi TOP 5 zamestnávateľov 

v okrese patria Milk – Agro, s.r.o. (1 414 zamestnancov), Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. (800 

zamestnancov), COOP Jednota Prešov, s.d. (522 zamestnancov), KARMEN – veľkoobchod potravín, 

s.r.o. (500 zamestnancov) a KRONOSPAN SK, s.r.o. (350 zamestnancov). 

 

Tabuľka 5: Kľúčové ukazovatele nezamestnanosti v okrese Prešov 

Údaj/rok 2002 2004 2006 2008 2010 

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie 16935 12844 9708 8263 13053 

Počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie 

9600 

 

8028 

 

6317 

 

4315 

 

7557 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v % 21,74 16,73 12,93 10,52 16,6 

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ 

 

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
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4.5. Okres Bardejov, Prešovský kraj (Rozhovor 2, 3) 

Okres Bardejov patrí medzi okresy s nepriaznivou ekonomickou situáciou. Tá je poznamenaná 

excentrickou polohou a dopravnou neprístupnosťou, ťažkou adaptabilitou na trhové podmienky, 

likvidáciou zbrojnej výroby, rozpadom východoeurópskych trhov a redukciou až útlmom 

poľnohospodárskej a stavebnej výroby. Nedostatočné podmienky na podnikanie a nedostupnosť 

rozvojových úverov spôsobili recesiu hospodárstva. Priemysel okresu má monoštrukturálnu základňu 

s niekoľkými nosnými firmami orientovanými prevažne na odvetvie kožiarstva a strojárstva, 

odevníctvo, spracovanie dreva a potravinárstvo. Medzi TOP 5 zamestnávateľov v okrese patria 

KRIVEX plus, s.r.o. (1 414 zamestnancov), BERŠA, s.r.o. (1 100 zamestnancov), XAWAX personálni 

servis, s.r.o. (707 zamestnancov), SB INMART, a.s. (419 zamestnancov) a Bardejovské kúpele, a.s. 

(300 zamestnancov). 

 

Tabuľka 6: Kľúčové ukazovatele nezamestnanosti v okrese Bardejov 

Údaj/rok 2002 2004 2006 2008 2010 

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie 8767 6175 4834 5641 7342 

Počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie 

3910 

 

3337 

 

2799 

 

2459 

 

4211 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v % 24,05 17,38 14,05 15,75 19,43 

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ 

 

4.6. Okres Spišská Nová Ves, Košický kraj (Rozhovor 7) 

Na území okresu je rozhodujúcich jedenásť odvetví, v ktorých sa zhodnocuje potenciál z pohľadu 

ľudských zdrojov a materiálnej a surovinovej základne. Sú to strojársky, textilný, drevospracujúci, 

hutnícky a elektrotechnický priemysel, geológia, baníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, 

cestovný ruch a služby. K prioritným oblastiam rastlinnej výroby patrí výroba obilnín, olejnín, 

strukovín, zemiakov a krmovín. Medzi TOP 5 zamestnávateľov v okrese patria Embraco Slovakia, s.r.o. 

(1 886 zamestnancov), Panasonic AVC Networks Slovakia, s.r.o. (990 zamestnancov), Nemocnica s 

poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. (600 zamestnancov), SEZ Krompachy, a.s. (390 zamestnancov) a 

MPC CESSI, a.s. (340 zamestnancov). 

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
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Tabuľka 7: Kľúčové ukazovatele nezamestnanosti v okrese Spišská Nová Ves 

Údaj/rok 2002 2004 2006 2008 2010 

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie 10741 8048 5040 4549 6938 

Počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie 

5940 

 

5041 

 

3857 

 

2922 

 

4718 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v % 24,35 18,72 12,95 11,43 16,28 

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ 

 

4.7. Okres Levoča, Prešovský kraj (Rozhovor 1, 6, 11) 

V okrese prevláda strojársky a potravinársky priemysel, lesné hospodárstvo, stavebníctvo a 

poľnohospodárstvo. Zastúpenie tu má aj výroba a montáž kovových výrobkov. Hospodársky potenciál 

dnešného okresu Levoča je charakterizovaný stagnáciou prakticky celej priemyselnej výroby. 

Poľnohospodárstvo má ťažké výrobné podmienky, pretože podstatná časť územia je situovaná v 

horských a podhorských oblastiach, s rozdielnymi nadmorskými výškami od 300 do 900 m.n .m. 

Veľkou prekážkou vysoká miera nezamestnanosti spojená s migráciou kvalifikovanej pracovnej sily za 

lepšími podmienkami za hranice okresu. Miestni podnikatelia považujú polohu okresu za nevhodnú 

na podnikanie. Medzi TOP 5 zamestnávateľov v okrese patria Všeobecná nemocnica s poliklinikou 

Levoča, a.s. (572 zamestnancov), TATRA – AGROLEV, s.r.o. (81 zamestnancov), LESY mesta Levoča, 

s.r.o. (68 zamestnancov), LEVOČSKÉ MECHANICKÉ KOMPONENTY, s.r.o. (57 zamestnancov) a EURO 

KAMEŇ, s.r.o. (55 zamestnancov). 

 

Tabuľka 8: Kľúčové ukazovatele nezamestnanosti v okrese Levoča 

Údaj/rok 2002 2004 2006 2008 2010 

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie 3452 2442 2191 1852 2723 

Počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie 

1836 

 

1394 

 

1303 

 

1150 

 

1603 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v % 22,96 17,12 15,76 12,84 18,41 

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
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Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ 

 

4.8. Okres Poprad, Prešovský kraj (Rozhovor 4) 

V okrese Poprad je rozvinutý predovšetkým strojársky a chemický priemysel, z ďalších odvetví sú 

významné najmä textilný priemysel a výroba potravín. Tieto odvetvia sú koncentrované v Poprade a 

neďalekom Svite. V okrese sa tiež vyrábajú a opravujú železničné koľajové vozidlá a ich podvozky, 

automatické práčky a ohrievače, flexibilné fólie a výrobky z obalových fólií, fólie pre elektrotechnický 

priemysel, baliace automaty, polypropylénové vlákna, strojárske produkty. Nachádza sa tu aj pivovar 

a výroba kávy. Rozvojový potenciál okresu je pomerne veľký, vrátane napredovania cestovného 

ruchu. V turizme jednoznačne dominujú Vysoké Tatry s perspektívou ďalšieho rastu. Kvalifikácia 

uchádzačov o zamestnanie nezodpovedá potrebám zamestnávateľov a odborné školy nie sú 

previazané s trhom práce. Medzi TOP 5 zamestnávateľov v okrese patria Tatravagónka, a.s. (1 952 

zamestnancov), Nemocnica Poprad, a.s. (1 113 zamestnancov), CHEMOSVIT FOLIE, a.s. (874 

zamestnancov), TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s. (707 zamestnancov) a Podtatranská vodárenská 

prevádzková spoločnosť, a.s. (577 zamestnancov). 

 

Tabuľka 9: Kľúčové ukazovatele nezamestnanosti v okrese Poprad 

Údaj/rok 2002 2004 2006 2008 2010 

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie 9751 6915 4432 3940 5765 

Počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie 

5104 

 

4494 

 

3343 

 

2395 

 

4192 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v % 18,38 13,39 8,55 7,33 10,65 

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ 

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/


Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

78 

Literatúra 

 

 

Atlas rómskych komunít (2004), dostupné na: http://www.government.gov.sk/3554/list-faktov.php  

 

Bačová, V. (1990). Typológia rómskych rodín na Slovensku. In: Sociológia, No. 4, 1990, s. 491-501. 

 

CLPP - cesta vpred (2007), Centrá lokálneho pracovného poradenstva – nová služba pre 

marginalizované skupiny, organizácia Člověk v tísni Slovensko, dostupné na: 

http://www.clovekvtisni.sk/upload/File/CLPP_zaver.pdf  

 

Čajánková, E.(1954). Život a kultúra rožkovianskych Cigáňov. In: Slovenský národopis, 2, 1954, č.1-2, 

s.149-175, č.3-4, s.285-308. 

 

Danihel, V., Karika, G. (1995), Zborník príspevkov. Smolenice 9.5.1994, Bratislava: 1995.  

 

Eurofondy: miliardy sú ohrozené. SME, 24.1.2011, dostupné na: 

http://www.sme.sk/c/5734297/eurofondy-miliony-su-ohrozene.html#ixzz1FFB2yT5a 

 

Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti (2006), Výskumná 

správa (VS/2005/0707), Evaluácia politík sociálnej inklúzie formou metódy otvorenej koordinácie, 

Bratislava: IVO, dostupné na: 

http://www.ivo.sk/buxus/docs//socialna_inkluzia/Evaluacia_soc_politiky_SK.pdf  

 

Filadelfiová, J., Gerbery, D., Škobla, D. (2006). Správa o životných podmienkach rómskych domácností 

na Slovensku. Bratislava: UNDP. 

http://www.government.gov.sk/3554/list-faktov.php
http://www.clovekvtisni.sk/upload/File/CLPP_zaver.pdf
http://www.sme.sk/c/5734297/eurofondy-miliony-su-ohrozene.html#ixzz1FFB2yT5a
http://www.ivo.sk/buxus/docs/socialna_inkluzia/Evaluacia_soc_politiky_SK.pdf


Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

79 

 

Gallová Kriglerová, E. (2006), Dopad opatrení zameraných na zlepšenie situácie rómskych detí vo 

vzdelávaní, Bratislava: SGI., dostupné na: 

http://www.cvek.sk/uploaded/files/Microsoft%20Word%20-%20dopad_vzdelavanie_Romovia.pdf  

 

Gerbery, D., Lesay, I., Škobla, D. (eds.)  (2007). Kniha o chudobe. Spoločenské súvislosti a verejné 

politiky. Bratislava: CEPA. 

 

Horváthová, E. (1960). Niektoré historicko-etnografické problémy pri riešení cigánskej otázky po r. 

1945. In: Slovenský Národopis 8, 1960, s. 240-254. 

 

Hübschmannová, M. (1970). Co to je tzv. cikánská otázka. In: Sociologický časopis 6, 1970, č. 2, s.105-

118. 

 

Jakoubek, M., Hirt, T. (eds.), (2008). Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho 

antropologického výskumu 1999 – 2005. Bratislava: OSF.  

 

Janas, K. (2010). Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945). Bratislava: ÚPN.  

 

Jarábik, B. (2003). Perspectives of Affirmative Action in Slovakia. In: Vašečka, M., Jurásková. M., 

Nicholson, T. (eds.) (2003). Čačipen pal o Roma – A Gloval report on Roma in Slovakia, Bratislava: IVO, 

2003. s. 169 – 180. 

 

Jurásková, M. (2000). Obchod so ženami v rómskych komunitách. dostupné na: 

http://www.alianciazien.sk/files/Analyza_romskej_problematiky.pdf  

 

http://www.cvek.sk/uploaded/files/Microsoft%20Word%20-%20dopad_vzdelavanie_Romovia.pdf
http://www.alianciazien.sk/files/Analyza_romskej_problematiky.pdf


Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

80 

Jurásková, M. (2003). Relationship of the Roma to the Majority Population. In: Vašečka, M., 

Jurásková. M., Nicholson, T. (eds.) (2003). Čačipen pal o Roma – A Gloval report on Roma in Slovakia, 

Bratislava: IVO, 2003. s. 237 – 248.  

 

Jurová, A. (2008). Historický vývoj rómskych osád na Slovensku a problematika vlastníckych vzťahov k 

pôde („nelegálne osady“). In: Jakoubek, M., Hirt, T. (eds.), (2008). Rómske osady na východnom 

Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu 1999 – 2005. Bratislava: OSF. 

 

Kollárová, Z. (2002). Rómovia v období I. ČSR, II. ČSR a Slovenského štátu. In: Vašečka, M. (ed.) 

(2002). Čačipen pal o Roma – Súhrná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava: IVO, 2002. s. 43 – 52. 

 

Kompaníková, S., Šebesta, M. (2003). Roma Living Strategies. In: Vašečka, M., Jurásková. M., 

Nicholson, T. (eds.) (2003). Čačipen pal o Roma – A Gloval report on Roma in Slovakia, Bratislava: IVO, 

2003. s. 357 – 370. 

 

Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského 

a vysokoškolského vzdelávania (2006), dostupné na: http://www.eeagrants.sk/1799/vladne-

materialy.php  

 

Kotvanová, A., Szép, A., Šebesta, M. (2003). Vládna politika a Rómovia 1948 – 2002. Bratislava: SIMŠ 

2003. 

 

Kriglerová, E. (2004), Diskriminácia Rómov v prístupe k vzdelávaniu, 24.11.2004, dostupné 25. 11. 

2010 na: http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/analyza/diskriminacia-romov-v-pristupe-k-

vzdelavaniu  

 

Kumanová, Z. (1998). Etnická identifikácia obyvateľov tzv. cigánskej/rómskej kolónie v Plaveckom 

Štvrtku. In: Slovenský národopis, roč. 46, 1/1998, s. 42-58. 

http://www.eeagrants.sk/1799/vladne-materialy.php
http://www.eeagrants.sk/1799/vladne-materialy.php
http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/analyza/diskriminacia-romov-v-pristupe-k-vzdelavaniu
http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/analyza/diskriminacia-romov-v-pristupe-k-vzdelavaniu


Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

81 

 

Liebow, E. (1977). Tally´s Corner: A study of Negro Streetcorner Men. Boston: Little, Brown. Citované 

podľa: Swidler, A. (1986), s. 275.  

 

Liégeois, J-P. (1997). Rómovia, Cigáni, Kočovníci. Bratislava: Academia Istropolitana. 

 

Mann, A. B. (2002). Prehľad Romistiky na Slovensku. In: Slovenský národopis, 2002, roč. 50, č. 3-4, s. 

421-430. 

 

Marcinč,A., Marcinčinová, Ľ. (2009), Straty z vylúčenia Rómov, Kľúčom k integrácii je rešpektovanie 

inakosti, Bratislava: OSF. 

 

Marušiaková, J. (1988). Vzťahy medzi skupinami Cigánov. In: Slovenský Národopis 36, 1988, s. 58. 

 

Novák, K., A. (2008). Stereotyp a integrace – případ Romů (příspěvek k poznání integračního 

očekávání majority). In: Jakoubek, M., Hirt, T. (eds.), (2008). Rómske osady na východnom Slovensku 

z hľadiska terénneho antropologického výskumu 1999 – 2005. Bratislava: OSF. 

 

Radičová, I. (2001a). Hic Sunt Romales, Bratislava: S.P.A.C.E . 

 

Radičová, I. (2001b). Chudoba Rómov vo vzťahu k trhu práce v Slovenskej republike. In: Sociológia, 

Slovak Sociological Review, Vol. 33, 5/2001, s. 439 – 456. 

 

Rigová, S., Majczeková, M., Končoková, E., Šimčáková, Ľ., Kriglerová, E. (2003), The Roma in the 

Education System and Alternative Education Projects. In: Vašečka, M., Jurásková. M., Nicholson, T. 



Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

82 

(eds.) (2003). Čačipen pal o Roma – A Gloval report on Roma in Slovakia, Bratislava: IVO, 2003. s. 415 

– 443. 

 

Ringold, D., Orestein, M. A., Wilkens, E. (2005). Roma in an Expanding Europe, Breaking the Poverty 

Cycle. NY: Svetová banka . 

 

Rómovia: Kam smerovalo pol miliardy? Správy STV, vysielané dňa 26.2.2011, dostupné na: 

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2011-02-26&id=44343#242 

 

Socioklub (2003). Analýza sociálně ekonomické situace romské populace v České republice s návrhy 

na opatření. Záverečná zpráva projektu výzkumu a vývoje č. HS91/02 (Smlouva č. GK MPSV-01-

82/02). Praha: Socioklub. 2003. 

 

Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA – 

INTEGRITA – INKLÚZIA 2008 – 2013, dostupné 10. 2.2011 

http://romovia.vlada.gov.sk/data/att/12370_subor.pdf  

 

Sus, J. (1961). Cikánská otázka v ČSSR. Praha 1961. 

 

Svetová banka (2001). World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty. New York: OUP.  

 

Svetová banka (2002). Poverty and Welfare of Roma in the Slovak Republic. Bratislava: Svetová 

banka, S.P.A.C.E., INEKO, OSF. 2002. 

 

Swidler, A. (1986). Culture in Action: Symbols and Strategies. In: American Sociological Review, Vol. 

51, No. 2, s. 273 – 286, dostupné na: http://www.jstor.org/stable/2095521?seq=3  

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2011-02-26&id=44343#242
http://romovia.vlada.gov.sk/data/att/12370_subor.pdf
http://www.jstor.org/stable/2095521?seq=3


Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

83 

 

Škobla, D. (2010). Vyplatia sa našej ekonomike Rómovia? In: Denník Referendum, 1. 12.2010, 

dostupné na: http://www.denikreferendum.cz/clanek/7620-vyplatia-sa-nasej-ekonomike-romovia   

 

Tkáčová, A. (2002). Rómovia v období od Márie Terézie po vznik I. ČSR. In: Vašečka, M. (ed.) (2002). 

Čačipen pal o Roma – Súhrná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava: IVO, 2002. s. 31 – 42. 

 

Uherek, Z., Novák, K. A. (2002). Etnická identita Romú. In: Vašečka, M. (ed.) (2002). Čačipen pal 

o Roma – Súhrná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava: IVO, 2002. 

 

UNDP (2002). The Romas in Central and Eastern Europe. Avoiding the Dependancy Trap. Bratislava: 

UNDP. 

 

UNDP (2003). Únik z pasce závislosti: Rómovia v strednej a východnej Európe. Regionálna správa 

o ľudskom rozvoji. Bratislava: UNDP. 

 

UNDP (2005). Employing the Roma. Insides from Business. Bratislava: UNDP. 

 

Vaňo, B. (2001). Demografická charakteristika rómskej populácie v SR. Bratislava 

 

INFOSTAT-Výskumné demografické centrum. Edícia Akty. 

 

Vašečka, M. (2001). Vzťah majoritnej populácie k Rómom. In: Gyarfášová, O., Krivý, V., Velšic, M. 

(eds.) (2001). Krajina v pohybe. Správa o politických názoroch a hodnotách ľudí na Slovensku. 

Bratislava: IVO. 

 

http://www.denikreferendum.cz/clanek/7620-vyplatia-sa-nasej-ekonomike-romovia


Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

84 

Vašečka, M. (2002). Vzťah majority k Rómom. In: Vašečka, M. (ed.) (2002). Čačipen pal o Roma – 

Súhrná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava: IVO, 2002. s. 335-351. 

 

Világi, A. (2006), Dôsledky vstupu Slovenska do Európskej únie – menšinová politika a etnické vzťahy.. 

Dizertačná práca. Bratislava: FF UK: 2006. 

 

Výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách. (2009) Záverečná 

výskumná správa Ústavu etnológie SAV pre Fond sociálneho rozvoja, dostupné na: 

http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/vykon-tsp-v-mrk_finalna-sprava.pdf  

 

Základne tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít (2003), dostupné na: 

http://www.romovia.vlada.gov.sk/1799/vladne-materialy.php  

 

Zásady vládnej politiky Slovenskej republiky k Rómom,(1991). Uznesenie vlády SR č. 153 z roku 1991. 

 

Zásady politiky vlády České a Slovenské Federativní republiky k romské menšině, (1991). Uznesenie 

vlády ČSFR č. 619 z roku 1991. 

http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/vykon-tsp-v-mrk_finalna-sprava.pdf
http://www.romovia.vlada.gov.sk/1799/vladne-materialy.php


Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR 

85 

ZOZNAM SKRATIEK 
 

FSR Fond sociálneho rozvoja 

EÚ Európska únia 

SEZ Slovenské elektrotechnické závody 

ITMS Informačno-technologický monitorovací systém 

MRK Marginalizované rómske komunity 

JRD Jednotné roľnícke družstvo 

VZNP. V znení neskorších predpisov 

ESF Európsky sociálny fond 

ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
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