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PREDHOVOR 
 

 

Dôvody, ktoré nás viedli k napísaniu predhovoru k tejto našej práci – ergo upozornenia 

pre čitateľa: 

 

 

1. Celkom prvým dôvodom bola nutnosť vysvetliť neštandardnú formu jemnejšieho 

členenia textu  tejto našej práce. Členenie textu do jednotlivých bodov je síce 

vo vedeckých prácach  používané bežne, ale hlavne pri uvádzaní klasifikácií, časových 

či iných etáp vývoja a podobne. Naša práca je rozdielna v tom, že sme do jednotlivých 

bodov rozdelili celý text práce.  

 

2. Tým sme v texte, ktorý obsahoval prevahu našich myšlienok jasne oddelili jednotlivými 

bodmi rôzne myšlienky s predpokladom, že tak  dosiahneme lepšie porozumenie 

daného textu pre čitateľa. 

 

3. Druhým dôvodom bolo vysvetliť, že síce je našim názorom, že vedecký (odborný)  text 

má skôr ponúkať odpovede ako klásť otázky. My sme sa napriek tomu v tomto prípade  

viaceré tvrdenia, presne povedané v I. kapitole,  rozhodli zameniť za otázky a to preto, 

že problematika života etnických Rómov na Slovensku sa dotýka nielen romológov 

a Rómov, ale aj značného percenta (v určitom zmysle všetkých)  radových občanov.  

 

4. A okrem toho nás k tomu viedla stará múdrosť, podľa ktorej dobre položená otázka 

znamená polovicu odpovede. 

 

5. Samozrejme aj táto taktika bola diktovaná dobrým úmyslom, na miesto  „ponuky 

konzumácie hotových a jedine správnych poznatkov“ sme umožnili, a holá pravda 

dokonca znie, že sme sa pokúsili prinútiť čitateľa sa  nad našimi tvrdeniami, respektíve 

hypotézami zamyslieť a vytvoriť si svoj názor. Prípadne, hlavne ak ide o predsudok, 

tento viac – či menej zmeniť. 

 

6. V snahe dosiahnuť elementárnu spravodlivosť sme sa pri niektorých našich výrokoch  

pokúšali aj o ich testovanie cez prizmu postojov a názorov etnických Rómov, pretože 

je faktom, že my osobne patríme k majorite, presnejšie k etnickým Slovákom.   

 

7. Osobitne z tohto dôvodu je jedným z oponentov tejto práce  aj etnický Róm, ktorý  

neštandardne sa nevyjadrí k jednotlivostiam tejto práce v posudku, ale jeho odlišné 

videnie viacerých našich tvrdení zapracujeme priamo do textu našej práce. Tým 

dosiahneme, že naša práca o Rómoch na Slovensku nebude o nás bez nás.   

 

8. V prípade, že uvedie určité chyby majority tak popudí čitateľov z radov majority, a ak 

prizná určité chyby aj Rómov, tak popudí všetkých čitateľov z radov Rómov, pretože 

poruší základnú zásadu Rómov, že Róm v žiadnom prípade nemôže  v spore medzi 

Rómom a Nerómom vystúpiť voči Rómovi, a to bez ohľadu na okolnosti. 
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Názor oponenta – etnického Róma 

V rámci rómskeho etnika je vzájomná kritika doslovne extrémna, čo znamená 

racionálne zhodnotenie objektívnych okolností. Na druhej strane je faktom, že je 

zásadou, že daná kritika sa pri konfliktoch s nerómami nepoužíva proti Rómom. Ale to 

považujeme za všeobecný princíp, ktorý sa netýka len Rómov, ale aj všetkých ďalších 

etník, vrátane slovenského etnika. 

 

9. V ostatných kapitolách práce ( v 2., 3. a 4. kapitole)  sme odstúpili od komentovania 

uvedených faktov, čiže od interpretácie citovaných originálnych dokumentov a toto  

sme ponechali len na čitateľa, s výslovným očakávaním, že si naozaj dané citácie dnes 

už historických dokumentov sám prečíta a sám ich aj posúdi. 

 

10. Pritom nás viedol aj pocit povinnosti pripomenúť si mená a práce tých, ktorí sa venovali 

romologickej problematike skôr ako vznikla samotná romológia. 

 

11. Osobitne zdôrazňujeme, že sa jedná o dnes už historické dokumenty a materiály, ktoré 

sa ocitli celkom mimo záujmov českých i slovenských romológov a teda aj ich prác 

vydaných po roku 1989. Túto skutočnosť nemôžeme hodnotiť kladne, jedinou 

výnimkou  bol zákon č.74/1958,  ktorý bol vzhľadom na dobovú objednávku 

predovšetkým objektom kritiky.  

 

12. Tento záver nám vychádza zo skutočnosti, že sme ho v žiadnej práci  nenašli uvedený 

v úplnom znení, hoci jeho obsah je len asi 30 riadkov – aj s medzerami. Podrobné 

smernice vysvetľujúce pozitívneho ducha tohto zákona pre Rómov  a obsahujúce 

gigantické úlohy pre (ako inak?) majoritné štátne orgány nedostali v prácach autorov po 

roku 1989 žiadne miesto.  

 

13. Berieme to ako logický následok reality, podľa ktorej uvádzať tieto kladné skutočnosti  

už nebolo po páde  socialistického experimentu pre nové víťazné elity vhodné, 

povedané súčasným jazykom „politicky korektné“. My tieto dokumenty citujeme len 

preto, že pojem korektnosť chápeme ako synonymum objektivity, reality, dokonca 

zdôrazňujeme empirickej reality, pravdivosti a nie ako synonymum pre verejné 

odsúhlasenie názoru vládnucej elity.  

 

14. Nakoniec ešte otázka: Neobsahujú dané dokumenty fakty, ktoré sa opakujú 

v dokumentoch z roku 1958, 1981 aj 1986? (Dokonca sa budú opakovať  

i v materiáloch, na ktorých bude založené plánované 2. rozšírené vydanie o rómskej 

problematike v období rokov 1989- 2020, čo budú môcť posúdiť čitatelia, keď bude 

vydané.)   

 

 

Autor  
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ÚVOD 

 
• Ako sme už signalizovali v názve našej práce, aj v predhovore, pokus napísať 

komplexnú prácu o Rómoch (aj keď iba na Slovensku), by osobitne pre jedného autora 

nemusel byť úspešný, a to hlavne z hľadiska rozsahu danej problematiky. Preto sme pod 

názov našej práce vsunuli poznámku – vybrané témy. 

 
• V prvej kapitole pod názvom Základné pojmy sme charakterizovali  etnonymá Cigáni 

a Rómovia, pojem nerómovia, pojmy rasa a rasizmus a rozobrali sme problematiku 

sociálnej diferenciácie a ponúkli sme dva modely sociálnej diferenciácie  Rómov na 

Slovensku. 

 

• V druhej kapitole pod názvom Cigáni v tradičnej spoločnosti na území Slovenska 

(14. – 18. storočie) sme text rozdelili na subkapitolu pod názvom Vstup do 

problematiky so sub-sub kapitolami Základné charakteristiky tradičnej spoločnosti 

a Miesto Cigánov v tradičnej slovenskej spoločnosti. Po nich nasledovala subkapitola  

pod názvom I. pokus o riešenie sociálnych problémov Cigánov na území Slovenska 

– obdobie Márie Terézie  a jej syna Jozefa II. (2. polovina 18. storočia). 

 

• V tretej kapitole pod názvom Cigáni na území Slovenska v období prechodu od 

tradičnej spoločnosti k spoločnosti modernej  (19. stor. až rok 1948) sme v záujme 

jednotnej štruktúry práce opäť  zaradili subkapitolu Vstup do problematiky a pod ňou 

sme pertraktovali Základné charakteristiky slovenskej spoločnosti v období od 19. stor. 

až po rok 1948 a Miesto Cigánov v slovenskej spoločnosti v období od 19. stor. až po 

rok 1948. A po nich opäť subkapitolu pod názvom II. pokus o riešenie sociálnych 

problémov Cigánov na Slovensku (30. roky 20. storočia). 

 

• Vo štvrtej kapitole pod názvom Rómovia v modernej slovenskej spoločnosti 

(február 1948- november 1989) sme znovu pod subkapitolou Vstup do problematiky 

prebrali Základné charakteristiky modernej slovenskej spoločnosti a Miesto Rómov 

v modernej slovenskej spoločnosti.  A po nej nasledovala subkapitola III. pokus 

o riešenie sociálnych problémov Rómov na Slovensku. Ďalej nasledujú: 

 
• 4.2.1     Zákon č. 74/1958 a smernice pre jeho výkon pre národné výbory a dotknuté   

             ministerstvá, ktorá obsahuje: 

- 4.2.1.1  Zákon č. 74/1958 Zb. zo dňa 17. októbra 1958 o trvalom usídlení kočujúcich    

             osôb – úplné znenie.  

- 4.2.1.2  Smernicu k realizácii zákona č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich   

       osôb (Ministerstvo vnútra ČR, 5. decembra, 1958) – výber, 

- 4.2.1.3  Výchova  a vyučovanie cigánskych detí (Zbierka inštrukcií pre výkonné,     

       orgány   národných výborov , ministerstvo školstva  a kultúry, 30.9. 1958), 

- 4.2.1.4  Smernica pre zdravotnícku prácu u osôb, ktoré viedli kočovný spôsob    

       života  (Ministerstvo zdravotníctva , 10. januára 1959). 

 

• 4.2.2     Kultúrno-výchovná práca s cigánskymi obyvateľmi  (výber z referátov z   

             celoštátneho aktívu z 28. novembra 1958 – 8 referátov) 
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• 4.2.3     Kultúrno – výchovná práca s cigánskymi obyvateľmi (výber z referátov     

             z konferencie v Bratislave z roku 1981 – 6 referátov) 

 

• 4.2.4     Príčiny, podmienky a možnosti  prevencie sociálne patologických javov   

             u rómskej populácie v ČSSR (výber z referátov seminára sekcie sociálnej  

             patológie, 1986 – 16 referátov) 
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1 ZÁKLADNÉ POJMY 

  
 

1.1 Etnonymum Cigáni  
• „Pravlasťou všetkých Rómov je India – „Báro than“ – „Veľká zem“, ako hovoria 

Rómovia. Odchod ich predkov so severozápadnej a strednej Indie nemohol iste 

prebiehať naraz, ale uskutočnil sa v priebehu dlhých časových období, v niekoľkých 

migračných vlnách.  

 

• Jedna z nich šla cez Blízky Východ do strednej a východnej Európy, druhý prúd prenikal 

cez Egypt a severnú Afriku do Španielska a určite boli aj ďalšie migračné prúdy. 

Zastávkami na ich dlhej ceste boli zrejme Perzia i Egypt a Malá Ázia.  

 

• Pri príchode do Európy sa vtedajší Rómovia, putujúci v rodových skupinách, zastavili 

na dlhšiu dobu aj v Grécku, kde o nich správy hovoria ako o potulných kotlároch, 

hudobníkoch, čarodejníkoch a povrazolescoch;  

 

• z 9. storočia sú doklady o Rómoch z Konstantinopolu  (dnes tureckého Istanbulu). 

V správe zo svätej hory Athos sa píše o „Atsinganos“, ktorí boli v predchádzajúcom 

storočí označovaní ako „Athinganoi“(Acinganoi); z tohto pomenovania vznikol 

pravdepodobne názov , daný Rómom“ ostatným obyvateľstvom – teda Cikán, Cygan, 

Zingari, Zigeuner. (Davidová, E., 2004, s. 16, pozri aj Horváthová, E.,1964, s. 32 alebo 

Davidová, E.,  1995, s. 13).  

 

• Vzhľadom na to, že v 12. a 13. storočí sa Cigáni predstavovali ako pútnici z Egypta, 

vznikli   pomenovania ako napríklad Gitanos v jazyku španielskom, Gypsies v jazyku 

anglickom, alebo Faraó-népe – faraónov ľud – v jazyku maďarskom a pod. (Mann, A., 

2001, s.5, Davidová, E.,  1995, s. 13). 

 

• „Prvú písomnú historicky doloženú správu o Cigánoch v Čechách prináša až  

„Popravčia kniha pánov z Rožmberka“ z roku 1399, kde je zmienka, že ... vedle ňekolika 

Nemců z Rakous v tlupě lupičské v jižních Čechách jistý Cikán byl, Ondřejóv pacholek. 

Tu sa po prvý krát stretávame s názvom Cigán, ktorý bol však v 14. stor. už bežný“ 

(Davidová, E., 1965, s. 15).  

 

• Z iného dokumentu: „Cikáni se po české zemi vláčeli a lidi mámili, malebně vystrojeni, 

mužové na koních ve větším počtu as tři sta údú, objevili se v Čechách a nakloňovali si 

domácí obyvatelstvo bájí, že sa musí potulovat za trest, protože se nehostinne zachovali 

jejich předkové „egypští“, když Panna Marie byla s Ježíškem na útěku do Egypta“. 

(Davidová, E., 1965, s. 15). 

 

• „Prvá písomná zmienka o prítomnosti  Cigánov (Rómov) na Slovensku sa viaže k roku 

1322 k súpisom majetkov mesta Spišská Nová Ves a k menu novoveského richtára Jána 

Kuncha.“ (Fabianová, V., 2004, s.15).  
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• „V prvých storočiach po príchode Cigánov do našich zemí si ich vtedajšie obyvateľstvo 

vážilo, zrejme pod dojmom ich „egyptskej“ legendy. Cigáni mali dôveru nielen prostého 

ľudu, ale i vládnucich predstaviteľov svetských i cirkevných, ktorí im vystavovali 

dokonca ochranné sprievodné listy.  

• Bol to ochranný list nemeckého cisára Žigmunda vystavený v Lindave roku 1417, ďalej 

ochranná listina pápeža Marina V., z roku 1422, ale aj list cisára Žigmunda, pre 

cigánskeho vojvodcu Ladislava 1423 na Spišskom hrade, jeho odpis sa odnes zachoval. 

(Davidová, E., 1965, s. 17).  

 

• „Pôvodné sympatie, ktoré malo domáce obyvateľstvo k cigánskym skupinám, 

sa postupne začali strácať a prechádzali k veľkej averzii. Silne nábožensky založené 

obyvateľstvo   totiž   skoro   poznalo,   že   Cigáni  na  rozdiel   od  svojho  tvrdenia  sú  

ľahostajnými k náboženstvu a úplní „pohania“.  

... začal byť zrejmý príživnícky charakter  spôsobu života mnohých vtedajších Cigánov, 

uchyľujúcich sa ku krádežiam a  iným   parazitným   spôsobom   obživy   najmä  preto, 

že   im  obyvateľstvo  prestalo poskytovať dobrovoľné pohostinstvo a často iných 

možností nemali.“ (Davidová, E., 1965, s. 17).  

 

• V krutom postupe „voči Cigánom v českých krajinách vynikol najmä Ferdinand I, ktorý 

vydal prvý mandát uzákoňujúci ich útlak. V roku 1538 sa stavy na Morave uzniesli, že 

nebudú Cigánov vôbec trpieť v krajine. V roku 1548 sa konal snem v Augsburgu, na 

ktorom sa rozhodlo o vražednom prenasledovaní Cigánov; v uznesení tohto snemu sa 

okrem toho hovorí“... kto Cigána zabije, zo žiadnej vraždy nemá byť obvinený. 

Podobných mandátov vyšlo v tom čase veľa, môžeme z nich vyčítať vtedajšie 

nepredstaviteľne ponižujúce postavenie cigánskeho obyvateľstva... “. (Davidová, E., 

1965, s. 18, alebo aj Davidová, E., 2004, s. 17)    

 

Z hľadiska historickej pravdy považujeme za potrebné zdôrazniť, že:  

1. Pokiaľ ide o násilie voči Cigánom v dávnej minulosti, upozorňujeme na fakt, že nebolo 

uplatňované  špeciálne a jedine len voči nim. Európa v stredoveku bola plná násilia; 

násilie bolo súčasťou osobitne života chudobných roľníckych más a teda tým viac 

exotických, cudzích prišelcov - Cigánov.   

 

2. Okrem toho násilie voči Cigánom nepáchali široké masy roľníckeho obyvateľstva, ale 

hlavne úzka vrstva šľachtickej elity. A to je závažný fakt, ktorý spochybňuje skalopevné 

presvedčenie súčasných Rómov, že my všetci sme zodpovední za násilie, páchané na 

nich v minulosti. Pýtame sa, je väčšina Slovákov priamymi potomkami stredovekej 

šľachtickej elity, tak ako sú terajší Rómovia priamymi  potomkami vtedajších Cigánov?  

 

Názor oponenta – etnického Róma   

• V stredoveku (v r 14, 15. st. atď.) bol priamy kontakt Cigánov a šľachty zriedkavý, 

z čoho usudzujem, že šľachta nemala osobné dôvody pre prenasledovanie Rómov. 

Podľa môjho názoru podnety na stíhanie Rómov šľachtou dávali podnety  práve 

chudobné masy roľníctva.  

• Druhou vecou je, že tieto podnety vyplývali z drobných krádeží potravín kočovných 

Rómov i z odlišnej filozofie žitia a myslenia kočovníkov,  ale aj z nemožnosti uživiť sa 

prácou. 

 

3. „Prenasledovanie Cigánov na Slovensku začalo neskoršie - až v prvej polovici 17. 

storočia. Vtedy sem totiž utekali mnohé cigánske skupiny z Čiech a rôznych zemí 
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západnej Európy, kde už boli Cigáni postavení mimo zákon. Preto sa títo Cigáni snažili 

dostať na naše územie, kde mali ich súkmeňovci zatiaľ pomerne kľudný život. Domácim 

Cigánom však svojim vystupovaním, najmä krádežami a  pašovaním koní veľmi uškodili.  

 

4. ... I keď prenasledovanie Cigánov na našom území, nebolo veľmi kruté, predsa sa i tu 

zhoršili podmienky pre ich život. Boli nútení kočovať  a až na ojedinelé výnimky žiť 

príživnícky... Celé toto obdobie bolo teda začarovaným kruhom ; Cigánom sa zakazoval 

potulný a príživnícky život, ale podmienky pre poctivý usadlý život nemali. “ Davidová, 

E., 1965, s. 18-19) 

 

Z uvedených skutočností vyplývajú minimálne nasledovné otázky:  

1. Dokedy zostane skutočnosť, že na území Slovenska mali etnickí Rómovia vždy lepšie 

podmienky k životu ako v ostatných krajinách Európy, pre etnických Rómov žijúcich 

na Slovensku celkom neznáma? 

 

Názor oponenta – etnického Róma   

• Na území Slovenska etnickí Rómovia nikdy nemali lepšie podmienky k životu, boli 

minimálne rovnaké. Výnimkou sú roky 1935 – 1945, ktoré boli pre Rómov extrémne 

zlé v celej Európe  a obdobie rokov 1948- 1989, ktoré boli pre Rómov osobitne 

v bývalom Československu pravdepodobne najlepšie v histórii pobytu Rómov 

v Európe.   

 

2. Aký majú dôvod mlčať o týchto faktoch tí rómsky vzdelaní aktivisti a politici, ktorí sú 

o týchto faktoch informovaní? Viacerí z nich sú  absolventmi romologických štúdií, 

a dokonca celé desiatky z nich sú našimi bývalí študentami, a títo naozaj nemôžu 

poprieť, že o týchto historických faktov vedia.   

 

A ďalej: 

3. Dočkáme sa niekedy toho, že naši zástupcovia v Bruseli, pri obviňovaní Slovenska 

z rasistického zachádzania s Rómami položia daným kritikom otázky:  

 

• Prečo v súčasnosti žije napr. v bohatom a demokratickom Holandsku asi 40.000 

(0,24%) Rómov, Belgicko 30.000 (0,29%) Rakúsko 25.000 (0,3%)  a na chudobnom 

a hlavne údajne „rasistickom“ Slovensku možno i 400 tisíc Rómov? (Kesaj Thave, 

Rómovia v Európe).  

 

• A prečo práve na údajne „rasistickom“ Slovensku, tvoria Rómovia najväčší 

percentuálny podiel jeho obyvateľstva a to pri porovnaní so všetkými 

ostatnými, bohatšími a údajne v porovnaní so Slovenskom humanitnejšími  

a demokratickejšími krajinami Európy? 

 

• Hlavný problém vidíme v tom, že po prijatí do EÚ,  máme už dlhé roky svojich 

zástupcov v danom parlamente a to z radov majority. Našou otázkou je, ako nás vlastne 

v Bruseli zastupujú po celé dlhé roky konkrétne v tejto otázke? Prečo nepredkladajú 

dôkazy, ktoré vyvracajú nepravdivé obvinenia vedenia EÚ, že sme   údajne vo vzťahu 

k Rómom extrémistickým a dokonca rasistickým etnikom.  

 

      Názor oponenta – etnického Róma   

• Zdôrazňujem, že na Slovensku pociťujem skrytú animozitu (zaujatosť voči niečomu, 

niekomu)  a to tak štátnych inštitúcií ako aj verejných, či neverejných médií. 
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• Pokiaľ ide o väčšinu majoritného obyvateľstva ide o často o otvorenú animozitu – stačí 

pozrieť sociálne siete.  

 

 

• Tým chcem povedať, že obvinenia z vedenia EÚ sú objektívne, pokiaľ ide o skrytú 

animozitu štátnych inštitúcií a médií hlavne západnej a severnej Európy v porovnaní so 

Slovenskom je minimálna. Osobitne slovenské médiá až na veľmi ojedinelé výnimky 

pertraktujú len negatívne skutočnosti  o rómskom etniku, rovnováha v tomto smere 

absolútne absentuje. 

 

Poznámka autora - etnického Slováka 

• Súhlasíme, osobitne s hodnotením pôsobenia médií, ale nie štátnych orgánov 

a politických orgánov (viď reakcie na Kotlebu). Na druhej strane tvrdíme na základe 

osobných skúseností, že skrytá animozita občanov majority voči Rómom nie je typická 

len pre Slovákov, ale je ešte silnejšia napríklad aj u Nemcov, pretože ich animozitu sme 

zažili na vlastnej koži, nie ako etnický Róm, ale ako etnický Slovák, pri návštevách 

Nemecka po roku 1989. A preto neveríme, že animozita voči Rómom konkrétne 

v Nemecku je nižšia ako na Slovensku a podobne i v ďalších krajinách..   

 

• A pokiaľ ide o Rómov, máme tiež  pochybnosti o tom, či je pre nich takáto politika, 

v konečnom dôsledku  výhodná. Je isté, že obviňovanie slovenskej majority z rasizmu 

prináša Rómom viac peňazí z rozpočtu EU, ale na druhej strane neprávom vytvára 

negatívny obraz Slovenska.  

 

• Chápeme, že pragmatickým rómskym politikom je to ľahostajné, ale upozorňujeme, že 

to oprávnene vyvoláva u majority pocity krivdy, vyvoláva to pocity animozity, a to už 

pre rómsku minoritu  výhodné určite nemôže byť. 

 

 

1.2 Etnonymum Rómovia 

 
• Pod pojmom etnicita „chápeme vzájomne previazaný systém kultúrnych, materiálnych 

a duchovných, rasových, jazykových a teritoriálnych faktorov, historických osudov 

a predstáv o spoločnom pôvode pôsobiacich v interakcii a formujúcich etnické vedomie 

človeka, jeho etnickú identitu a orientáciu. (Maříková, H, Petrusek, M, Vodáková, A 

(za kolektív), 1996, s. 276).   

 

• Podľa Bartha etnikum charakterizuje: 

1. prevažná biologická seba-reprodukcia, 

2. spoločné kultúrne hodnoty, 

3. spoločné interakčné a komunikačné pole, 

4. identifikácia inými, spojená so samo-identifikáciou. (viď Maříková, H, Petrusek, M, 

Vodáková, A., (za kolektív), 1996, s. 277).   

 

• Možno ešte dodať, že  z hľadiska referenčného rámca obsahuje pojem etnická skupina 

tri hlavné súčasti:  

 

1.„Iní ľudia v spoločnosti chápu túto skupinu ako odlišnú v kombinácii týchto prvkov: jazyk,   

     náboženstvo, rasa, vlasť predkov a s ňou súvisiaca kultúra.  
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2.  Tiež sami členovia skupiny sa považujú za odlišných. 

4. Členovia skupiny sa zúčastňujú spoločných aktivít organizovaných práve na základe 

spoločného pôvodu a kultúry.“  (Matulay, S., Božik, J., Valach, M., 2011, s. 11).  

 

• K etnicite patria teda aj pocity spolupatričnosti, relatívna stabilita hodnôt a kultúry, 

spojená s ich odovzdávaním z generácie na generáciu. Skutočnosť, že Rómovia, ktorí 

prijali hodnotu vzdelania a práce a tak dosiahli sociálny vzostup, a Rómovia ktorí žijú 

sociálne zaostalým spôsobom života, sa navzájom od seba dištancujú. Ale to je tiež tabu. 

 

• Z hľadiska národnostno- právneho usporiadania Slovenska je možno považovať 

etnických Rómov za národnostnú menšinu, hoci z pohľadu etnológie ide jednoznačne 

o etnikum. „Po roku 1989 sa stala voľba národnosti otázkou osobnej vôle každého 

občana Slovenskej republiky. Odrazilo sa to hneď pri sčítaní ľudu v roku 1991, keď sa 

k rómskej národnosti prihlásilo 75.802 občanov (Slovensko 2000, s. 193) a rovnako pri 

sčítaní ľudu v roku 2001, keď sa aj po masívnej kampani rómskych politikov a aktivistov 

rôzneho rangu prihlásilo k rómskej národnosti 89.920 občanov. (Čači pal o Roma, 

2003, s 479).    

 

Názor oponenta – etnického Róma   

• Po roku 1989 sa na Slovensku sledovanie údajov o rómskom etniku štátnymi 

i samosprávnymi orgánmi a stalo nezákonným,  je už v súčasnosti počet príslušníkov 

rómskeho etnika len otázkou viac alebo menej odborných odhadov. 

 

• Za solídne považujeme výsledky výskumu realizovaného rokoch 2003-2004  úradom 

pod vedením splnomocnenkyne pre rómske otázky PhDr. Kláry Orgovánovej. Podľa 

nich v tom čase žilo na Slovensku asi 320.000 etnických Rómov. (Romano neo ľil, 664-

667, 2004).  

 

• Vyššie uvedené rozdiely v počtoch etnických Rómov na Slovensku vyplynuli 

z podstatných rozdielov medzi prizmami, cez ktoré sa na túto otázku pozerá právna veda  

a etnológia respektíve antropológia. Z pohľadu práva každý občan rozhoduje o svojej 

národnosti sám a to len na základe svojej slobodnej vôle. (Ústava SR, Druhá hlava, Prvý 

oddiel, čl. 12 odsek 3.)   Z toho mimochodom vyplýva aj možnosť v priebehu času 

meniť svoju národnosť, k čomu, ako sme uviedli v texte hore vyššie, siahli zatiaľ etnickí 

Rómovia len veľmi málo.  

 

• Na Slovensku etnickí Rómovia volia pochopiteľne najčastejšie slovenskú národnosť, 

ale v regiónoch s množstvom  občanov, etnických Maďarov, aj maďarskú národnosť.  

Pre etnických Rómov, ktorí žijú na území kde je hlavným jazykom maďarský jazyk, 

používanie maďarského jazyka  prináša  ich  spoločenskú akceptáciu etnickými 

Maďarmi. Vo volebných obdobiach  im poskytuje okrem rómskej identity aj identitu 

časti nerómov,  a to identitu „My Maďari“, ktorú im etnickí Maďari prepožičiavajú ako 

odmenu za ich rómske hlasy, premenené na hlasy maďarské.  

 

• Pokiaľ ide o etnológiu a právo sú stanoviská oboch vied rozdielne. Ak sa dieťa narodí 

rodičom, ktorí sú obaja etnickí Slováci, alebo Rómovia, tak je a zostane etnickým 

Slovákom, alebo etnickým Rómom. Z hľadiska v súčasnosti platného právneho stavu 

tým nie je dotknuté jeho právo  v dospelosti sa hlásiť k akejkoľvek inej národnosti. 
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• Pokiaľ ide o zmiešané manželstvá, respektíve voľné zväzky príslušníkov etnických 

Rómov (Rómok)  a etnických Slovákov (Sloveniek)  je problematika ich etnickej 

príslušnosti podstatne komplikovanejšia, pretože záleží od mnohých faktorov, a to napr. 

aj od charakteru  bezprostredného okolia, v ktorom vyrastajú. Z hľadiska práva to 

problém nie je, akú národnosť rodičia dieťaťu nahlásia takú má. A v dospelosti si ju 

môže ľubovoľne zmeniť.  

 

• Je treba ešte poznamenať, že z hľadiska právneho občianska príslušnosť stojí aj nad 

príslušnosťou národnou i etnickou. Pretože práva, ale i povinnosti občana Slovenskej 

republiky sú rovnaké pre všetkých občanov republiky bez ohľadu na akékoľvek iné ich 

charakteristiky.  

 

• A tu vzniká asi aj jeden z hlavných rozporov medzi majoritou a rómskou minoritou, 

založený na tom, že majorita rešpektuje aj povinnosti, naproti tomu rómska minorita 

akcentuje hlavne svoje práva. Je evidentné, že tak vzniká patová situácia, ktorá 

poškodzuje obe strany. 

 

• Napríklad je všeobecne známe, že finančné pokuty za nedodržiavanie bežných 

predpisov, sú vyhradené len pre majoritu, pretože značná časť rómskych rodín žije len 

zo sociálnych dávok, takže finančné pokuty, ak sú im udelené, sú až na výnimky 

nevymožiteľné.  

 

• Hlavným vinníkom tejto patovej situácie je pre nás vedenie EÚ, ktoré v prípade 

etnických Rómov hodnotí ako neprijateľné  tie isté donucovacie prostriedky, ktoré 

hodnotí v prípade, že sú použité proti majorite, ako zákonné a prijateľné. Opäť kladieme 

otázku: Je táto protekcia pre rómsku minoritu prínosom aj z dlhodobého  

a komplexného hľadiska? 

 

• Z toho vyplýva, že na Slovensku naozaj žijú dve kategórie občanov, pre jednu z nich 

platia všetky zákony, vyhlášky a nariadenia štátne správy i samosprávy, pre väčšinu tej 

druhej platia len niektoré a len do určitej miery. Kladieme otázku: Ktorá z týchto dvoch 

kategórií občanov je diskriminovaná?  

 

• Zdôrazňujeme, že účelom vyššie uvedených poznámok nie je vzbudzovanie 

negatívnych pocitov majority proti rómskej minorite. Tých je dosť a netreba k nim nič 

pridávať. My sa iba opäť pýtame: Absencia záujmu reprezentantov Rómov,  pozrieť sa 

na problematiku aj pohľadom majority, Rómom prispieva alebo skôr škodí?  

 

Názor oponenta – etnického Róma  (k posledným 4 bodom) 

• Upozorňujeme, že život  v krajne hmotnej chudobe odľudšťuje  každého človeka, bez 

rozdielu etnika. To znamená, že to neplatí o Rómoch, ale to platí rovnako o časti 

etnických Rómov ako aj o časti etnických Slovákov.  

 

Pokračovanie textu autora: 

• Ide nám o to, aby sme si položili nasledovné otázky, pričom ideálne by bolo, keby si ich 

položili i rómsky aktivisti:  

 

1. Je dopad takéhoto protekčného systému  pre vzájomný vzťah Rómov a nerómov skôr 

kladný, alebo skôr negatívny? 
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2. Pomáha tento spôsob „pozitívnej diskriminácie“ k vývoju právneho povedomia Rómov 

a teda k budovaniu ich osobnosti občana a teda ich inklúzie s majoritou do jednotnej 

spoločnosti, alebo týmto kladným procesom skôr bráni? 

 

3. Jednorazové výhody tohto protekčného systému, sú logicky radovými Rómami  

hodnotené ako „čistý zisk.   Ale uvedomujú si aspoň rómski vzdelanci, že tento čistý 

zisk je vysoko zdanený pocitmi krivdy majoritnej časti spoločnosti? 

 

4. To isté platí, aj o téme diskriminácie.  Diskriminácia Rómov nerómami sa 

v masmédiách neustále zdôrazňuje. To je v poriadku, ale prečo je zakázané hovoriť o 

rovnako faktickej diskriminácii  nerómov Rómami?  

 

5. Prečo vedenie EÚ toto prekrúcanie pravdy,  hodnotení ako prejav „politickej 

korektnosti“?  Prečo prípadné pokusy komunikovať túto problematiku aj z inej pozície 

ako čierno-bielej, kde majorita je principiálne čierna a vinná, a rómska minorita nevinná 

ako biely sneh, sa hodnotia ako extrémizmus, dokonca rasizmus? 

 

• Pritom všetci zainteresovaní v problematike vedia, že animozita Rómov ku nerómom je 

minimálne rovnaká ako opačne a dokonca, že existuje aj animozita  medzi rómskymi 

sociálne diferencovanými vrstvami a dokonca aj medzi jednotlivými rómskymi rodmi. 

Ale toto je tiež tabu, „politicky  korektné“ je len riešenie animozity majority voči 

rómskej minorite. 

  

• Opäť zdôrazňujeme, že účelom, pre ktorý formulujeme tieto skutočnosti, je privedenie 

čitateľa k hľadaniu odpovedí na otázky: 

1. Je diskriminácia rómskej minority v záujme nerómskej majority? A to nielen z hľadiska 

morálneho, ale napr. aj z hľadiska ekonomického? 

 

2. Je faktická diskriminácia nerómskej majority v záujme rómskej minority?  

 

3. Je súčasné popieranie diskriminácie nerómskej majority cestou vedúcou k zlepšeniu 

vzájomných vzťahov oboch veľkých spoločenských skupín? 

 

• Vo všetkých romologických prácach sa uvádza, že v roku 1971 sa v Londýne stretli na 

svojom celosvetovom zasadaní predstavitelia Cigánov z celého sveta a založili 

celosvetovú organizáciu Rómov s názvom World Romani Union. (v roku 1978 ju 

premenovali na International Romani Union).  Zasadanie v roku 1971 sa stalo 

významné tým, že sa na ňom  jeho účastníci dohodli na tom, že budú vo svete 

presadzovať pomenovanie Rómovia, namiesto doterajších:  Cigáni, Cikáni, Cygane, 

Zigeuner, Gitanos, Gypsies a pod. (Liegeois, J.P., 1995, s. 14.) 

 

• To je určite pravda, my sme však pri štúdiu dokumentu z roku 1958 objavili, že na území 

vtedajšieho Československa už vtedy niektorí zástupcovia Cigánov požadovali, aby 

pomenovanie Cigán, ktoré sa stalo synonymom nadávky, bolo nahradené pomenovaním 

Róm. (Edice časopisu národní výbory, 1958, s. 22). 

 

•  Je treba vysvetliť, že v rómskom jazyku slovo “róm“ označuje muža, alebo manžela. 

Tým, že ho píšeme s veľkým začiatočným písmenom sa stáva etnonymom, rovnako ako 

Slovák. (Rómsko-český kapesní slovník, 1998, s. 237-238).  
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• Zdôrazňujeme, že na Slovensku bol tento nový jazykový úzus osobitne odbornou 

verejnosťou prijatý kladne, pretože počas stáročí sa (nielen) v slovenčine   stal  

etnonymum „Cigán“ zároveň nadávkou, označením klamára, podvodníka. A je jasné, 

že v hovorenom slove, nie je možné rozlíšiť, či hovoríme Cigán, ako etnonymum, čiže 

s veľký C, alebo  cigán, ako klamár, čiže s malým c. 

 

• Na druhej strane upozorňujeme, že daný jazykový úzus nevznikol náhodou. K starým 

tradíciám a hodnotám Cigánov (Rómov) patrí, že okradnúť  či oklamať neróma nikdy 

nebolo a ani nie je niečo nečestné, či nesprávne. Naopak, brali to ako dôkaz odvahy, 

ako prejav šikovnosti a určitej prevahy sveta znalých Cigánov nad sedliakmi 

priviazanými ku svojej pôde. Opäť sa pýtame: Ako skutočnosť, že  Rómovia sa od tohto 

postoja ani v súčasnosti verejne nedištancovali, prispieva k integrácii oboch etník? 

 

• Je správne, že rómsky lídri i radoví Rómovia na Slovensku, (i romológovia z radov 

majority) žiadajú vytrvalo od majority, aby zmenila svoje negatívne postoje k Rómom. 

Druhou vecou už je, že im zároveň všetkým uniká nutnosť reciprocity, čo znamená   

verejne sa vzdať už spomínaného  starého rómskeho presvedčenia, podľa ktorého  

oklamať, či okradnúť člena majority  je  správne a teda dovolené.  

 

• Je správne aby sa nerómovia vzdali nepriateľstva voči Rómom, ale to isté platí aj 

opačne. A to sa nedeje, asi aj preto, že nepriateľstvo majority voči Rómom sa verejne 

komunikuje i trestá, kým nepriateľstvo  Rómov voči nerómom sa vedome prehliada. 

Nie je aj tu dôvod, že nerómovia sa z väzby, do ktorej  boli odsúdení za kriminálne činy, 

do svojich spoločenstiev navracajú s negatívnou nálepkou kriminálnikov, kým 

Rómovia sa navracajú do svojich spoločenstiev v pohode, dokonca čím väčšmi  porušili 

zákon, o to väčší spoločenský status im ich spoločenstvo prisudzuje? 

 

 

• Ešte poznamenávame, že záporné špecifiká jednotlivých etník, sa nedajú odstrániť, či 

zmeniť tým, že dané etnikum premenujeme, zmeníme jeho pomenovanie. Týka sa to 

nielen Cigánov (Rómov) ale aj Slovákov. Ani negatívne charakteristiky etnických 

Slovákov by sme nezmenili tým, že by sme napr. po vstupe do Európskej únie (2004), 

trvali na tom, že už nie sme Slováci, ale dajme tomu „Slavjani.“   (Zeman, O., 1958, s. 

22, Matulay, S., Božik, J., Valach, M., 2011, s. 9-10).  

 

• Karol Seman, etnický Róm a jeden zo zakladateľov a prvý vedúci bývalej Katedry 

rómskej kultúry vtedajšej Vysokej školy Pedagogickej v Nitre sa k tomuto vyjadril 

veľmi pregnantne: „Pokora a voľba čestných prostriedkov pri dosahovaní cieľov, 

kliesni cestu Rómom k ich spoločenskej akceptácii“. (Seman, K., 1995, s. 96).  

 

• Pre obe strany je nevýhodné, že táto cesta je Rómami používaná veľmi nedostatočne, 

možno že ešte menej, ako je používaná cesta akceptácie  tých Rómov majoritou, ktorí 

si to zaslúžia. Pretože z našich poznatkov v teréne vyplýva, že akceptácia Rómov, ktorí 

rešpektujú životný štýl majority ich blízkym nerómskym okolím je tomuto adekvátna.  

 

• Aj keď si v rámci reciprocity i pravdy musíme priznať, že žiadať od Rómov voľbu 

čestných prostriedkov v súčasnej amorálnej spoločnosti, kde víťaz berie všetko 

a peniaze sú hlavnou hodnotou, hlavným cieľom a hlavným meradlom spoločenského 
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úspechu jednotlivca je nereálne a osobne sme presvedčení, že možno až cynické. (v 

týchto súvislostiach si pozrite podrobnejšie - Petrusek, M., 2006, heslo cynická 

spoločnosť, s. 73-76).  

 

• Na druhej strane voľba čestných prostriedkov pri ceste životom je v reálnom dosahu  

nižších i stredných vrstiev spoločnosti. Druhou vecou už je, že túto cestu  používa len 

určitá časť ich jednotlivcov, pretože v konečnom dôsledku je často finančne stratová.  

 

• Pokiaľ ide o finančno-mocenské elity táto cesta je pre nich  neakceptovateľná, pretože 

nevedie ani k veľkému bohatstvu ani k moci. Tak prečo by ňou šli? 

 

 

      Danú problematiku uzatvárame  nasledovnými poznámkami: 

• Osobne nevidíme problém v tom, aby sme v styku s Rómami, hlavne keď to vyžadujú, 

dávali prednosť etnonymu Róm, pred etnonymom Cigán. 

 

• Na druhej strane podľa našich poznatkov z terénu, sami Rómovia sa zásadne označujú 

ako Cigáni, oslovenie Róm, Rómovia vyžadujú len od nerómov a sami ho používajú 

väčšinou len v prípade prítomnosti nerómov.    

 

• Nakoniec ešte poznamenávame, že termín „gadžo“, ako pomenovanie nerómov 

používajú Rómovia bežne, v písomnej i hovorovej podobe a nevidia v tom problém. 

A to aj napriek tomu, že je  to  nadávka,  pretože znamená  čosi „ ako hlúpy, lakomý 

sedliak,  ktorý v živote nebol za hranicami svojho chotára“. Najviac nás pobaví, keď sa 

„gadžami“ nazývajú aj sami  nerómovia,  ktorí  sa definujú ako romológovia. A určite 

to vždy pobaví aj prítomných Rómov. 

       

 

 

1.3 Pojem nerómovia  
• Pojem neróm vznikol v posledných desaťročiach ako reakcia na pojem Róm. 

V odbornej romologickej literatúre sa pojem Róm používa rovnako ako pojem neróm, 

až na to, že  jeho obsah chápeme len intuitívne, pretože jeho empirické krytie nie je 

vypracované a všestranne prijaté. Čiže inak povedané vieme dosť presne popísať pojem 

Róm, ale pojem neróm, vieme odvodiť len ako protiklad k charakteristikám pojmu 

Róm.  

 

• Je treba tiež povedať, že pojem neróm z hľadiska etnologického nemá zmysel, pretože 

ako neexistujú etniká neslováci, či nemaďari, tak neexistuje ani etnikum nerómovia. 

Ergo pojem neróm musíme považovať len za teoretickú konštrukciu, ktorá vznikla pod 

vplyvom rozboru, a nie je tajomstvom, že hlavne negatívnych charakteristík etnických 

Rómov. 

 

• K pojmu neróm je ešte treba poznamenať, že etniká Európy a to vrátane etnika 

maďarského, ktorého pravlasť leží tiež mimo Európy,  prijali model, ktorý vyrástol na 

základoch položených židovským judaizmom, gréckou kultúrou a filozofiou, rímskym 

právom a kresťanstvom. Naproti tomu prevažná časť rómskeho etnika zostala na 

pozíciách  indickej filozofie žitia a myslenia, ktorú do praxe transformovali ako rómsku 

filozofiu žita  a myslenia.  (Matulay, S., Božik, J., Valach, M., 2011, s. 14). 
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Názor oponenta – etnického Róma 

• Áno, ale pre Rómov je typická náklonnosť k viere a po opustení svojej indickej vlasti 

a kočovaním po kresťanskej Európe väčšina Rómov postupom storočí,  prijala 

kresťanskú (väčšinou katolícku) vieru a konverzia na inú vieru je pre nich neznáma .  

 

• Nožnice medzi rómskou minoritou a nerómskou majoritou (nielen) na Slovensku sa 

prechodom európskej, a v tom aj slovenskej  spoločnosti, z tradičnej na spoločnosť 

modernú a postmodernú, len roztvorili. (Matulay, S, Macák, D., 2010). 

 

• Zjednodušene povedané, rozdiely v prijatí týchto hodnôt charakterizujú rozdiely medzi 

majoritou a väčšinou etnických Rómov, čo osobitne platí o obyvateľoch 

marginalizovaných     rómskych osád a iných sídiel.  

 

• A nakoniec ešte jedna poznámka. Na území Slovenska žijú stáročia viaceré etniká, ale 

faktom je, že v súčasnosti neexistuje ani jedna slovenská, maďarská, česká, nemecká, 

ergo vo všeobecnosti  „nerómska“ kópia rómskeho sídliska Luníka IX. v Košiciach, ani 

kópie rómskych osád, ako sú celoslovensky známe Letanovce, Rudňany, či Jarovnice. 

 

• Totálne devastovanie svojich vlastných obydlí, bytov a domov darovaných etnickým 

Rómom majoritou po roku 1949 je ich originálnym špecifikom, ktoré samo osebe 

odôvodňuje existenciu pojmu „neróm“.  Tento jav nebol zaznamenaný ani v ich indickej 

pravlasti, logicky aj preto, že tam nikdy zadarmo byty od vlády nedostali, ani nedostanú. 

Bývali a bývajú vo svojich kočovníckych vozoch, alebo v chatrčiach, ktoré si sami 

vybudovali.  

 

• Vysvetlenie romológov, že dôvod ničenia vlastných bytov, ktoré začali dostávať od 

majority na Slovensku v rokoch 1949 – 1989 spočíval v ich frustrácii, pretože neboli  

 

• naučení bývať v poschodových bytovkách, sa nám nezdá byť dostatočné.  Je isté, že toto 

vysvetlenie malo určitú logiku v roku 1950, pri ich prechode z vozov, či vlastnoručne 

zhotovených chatrčí do majoritných obydlí,  ale každým desaťročím strácalo na 

dôveryhodnosti. V súčasnosti už dlhé desaťročia ničia majoritou darované byty 

Rómovia, ktorí sa v nich narodili, takže dané vysvetlenie už nemá logiku. (Matulay, S.,  

Božik, J., Valach, M., 2011, s. 14).  

 

Nakoniec ešte pociťujeme potrebu zdôrazniť, že za súčasné črty euroamerického 

modelu považujeme:   

• Ústup od kresťanstva, presadzovanie sa ateizmu a s tým spojený bezbrehý liberalizmus 

a relativizmus v myslení a teda aj vo všetkých aspektoch súčasnej spoločnosti. Tieto 

charakteristiky  sú spojené s prehnaným individualizmom, egoizmom, úpadkom 

morálky a absenciou kolektivizmu. 

 

• Uznávanie práce, ako základu pre prežitie pracujúcich más i stredných vrstiev, ale na 

druhej strane aj neustále sa roztvárajúce nožnice medzi príjmami z práce rúk a umu   

zamestnancov a príjmami ich zamestnávateľov, ergo vlastníkov výrobných 

prostriedkov. 
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• Vysoké (aj keď najmä inštrumentálne) hodnotenie vzdelania, ako prioritného aspektu 

úspešnosti jednotlivca na trhu práce. 

 

• A nakoniec rešpektovanie úlohy konkurencie a boja živých organizmov, a teda aj 

zákona prežitia silnejších a vymretia slabších, vyvodeného z teórie vývoja druhov. 

 

• Ani jedna z vyššie uvedených charakteristík nepatrí medzi základné princípy filozofie 

žitia a myslenia Rómov. Z toho vyplýva, že tí Rómovia, ktorí sa v majoritnej 

spoločnosti presadili, museli aspoň  do určitej miery prijať minimálne zdravú dávku 

individualizmu, aktívneho prístupu k formovaniu svojho života  a života svojich detí,  

vyššie (aj keď len inštrumentálne) hodnotenie vzdelania a s tým spojené  uznávanie 

práce ako základ pre dôstojný život. 

 

• Mimochodom, opäť jedna otázka, ako téma na zamyslenie: Ako bude vyzerať 

spoločnosť, ktorá už bude pozostávať len z tých najsilnejších jedincov, ktorí v rámci 

boja o život už vyhubili tých slabších?   

 

 

 

1.4     Pojmy rasa – rasizmus 

 
• Aj týmto pojmom musíme venovať pozornosť, pretože priamo i nepriamo súvisia 

s problémami etnických Rómov na Slovensku, v Čechách, na Morave, ale aj v Európe 

vôbec.  

 

• Osobitne v súčasnosti sa pojmy rasizmus, rasista stali veľmi frekventovanými pojmami 

v politike, v médiách, ako aj v spoločenských  vedách, osobitne v romológii. Pojem 

rasista, označujúce nositeľov extrémnych názorov v tejto oblasti, sa rýchlo stalo 

nálepkou, nadávkou a hlavne posledným argumentom automaticky spoločensky 

a morálne dehonestujúcim  oponentov.  

 

• Najväčší problém vidíme v tom, že  v prípade prezentovania iného názoru ako je ten, 

ktorý momentálne zastávajú mocenské elity, tieto nepovažujú za nutné argumentačne 

tento iný názor vyvrátiť, namiesto toho volia jednoduchšiu cestu, a to cestu likvidácie 

nositeľa daného názoru. (zatiaľ iba spoločenskej  a ekonomickej). 

 

• Vo všeobecnosti na Slovensku stačí na toto označenie vyslovenie odlišného videnia 

podstaty a odlišného riešenia rómskej problematiky. Etnickým Rómom a ich aktivistom 

na jednej strane poskytuje nepriestrelnú  obranu, možnosť každú kritiku označiť za zlý 

úmysel až rasizmus, ale na druhej stane im táto stratégia znemožňuje nápravu vlastných 

nedostatkov a chýb. A určite možno predpokladať, že aj najostrejší rómsky aktivisti 

pripustia, že popri nedostatkoch etnických Slovákoch majú nejaké tie nedostatky aj 

etnickí Rómovia. 

 

• Pokiaľ ide o pojem rasizmus ako pojem, predpokladáme s veľkou pravdepodobnosťou, 

že okrem   zanedbateľného počtu odborníkov laická verejnosť, ktorá tento pojem bežne 

používa, jeho obsah a pôvod podrobnejšie nepozná. Z tohto dôvodu (opäť telegraficky)  

uvedieme základné informácie o tomto pojme, teórii, spoločenskom jave.  
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• Pokiaľ ide o rasizmus ako teóriu, k zakladateľom rasovo-antropologických smerov 

patrili  francúzsky gróf v diplomatických službách Arthur de Gobineau (1816-1882), 

ponemčený Angličan Houston Stewart Chamberlain (1855 – 1882) a francúzsky 

antropológ Georges Vacher de Lapouge. Gobineau za základ svojej klasifikácie vybral 

farbu pokožky: 

 

1. biela – árijská rasa – rasa rodených vládcov, 

2. žltá – mužská rasa – rasa rodených obchodníkov, 

3. čierna  - ženská rasa – rasa rodených umelcov. (Czczepański, J., 1968, s. 242) 

 

• Ako je vidieť z daného členenie rás, ktoré vypracoval Gobineau, a to považujeme za 

podstatné,  nedelil rasy na cennejšie a menej cenné, rozdiely videl v ich hlavných 

schopnostiach. Pri bielej rase vyzdvihoval zvlášť schopnosť tvoriť zložité štátne útvary.  

 

• Je treba povedať, že rasovo-antropologická teória bola už na začiatku 20. storočia 

takmer zabudnutá, pretože už vtedajšou vedeckou antropológiou bolo dokázané, že 

neexistuje priamy kauzálny vzťah medzi fyzickými znakmi a psychickými 

a osobnostnými znakmi človeka. (Szczepański, J., 1968, s. 253.)  

 

• Je treba zdôrazniť, že jej znovu oživenie, rozpracovanie a interpretácia nemeckými 

nacistami, sa zásadne odlišovala od interpretácie jej zakladateľov a stala sa základom 

všeobecne známych krutostí, ktoré postihli desiatky miliónov obyvateľov hlavne 

Európy. To by malo byť pre ľudstvo  do budúcnosti varovaním, aspoň teoreticky, 

pretože v politike ani v praxi svetovládnych elít to zatiaľ nevidíme.  

 

• Definitívnu bodku za problematikou rás dal vznik jednej z najnovších vied na prelome 

20.a 21. storočia, ktorou sa  stala genetika. Genetické výskumy s definitívnou 

platnosťou preukázali, že ľudstvo sa na rasy nedelí, a nikdy nedelilo, že ľudské rasy 

jednoducho neexistujú, a to z nasledovných dôvodov: 

 

1. Existenciu prapredkov ľudstva veda zatiaľ vystopovala asi 3-4 milióny rokov dozadu.  

2. Ľudstvo vzniklo v podobe Homo sapiens (človek múdry) pravdepodobne v južnej 

Afrike asi pred 400 000 rokmi, odkiaľ sa postupne rozšírilo po všetkých kontinentoch.  

3. Kolonizácia planéty prebiehala státisíce rokov a v etapách; k jednej z vetiev tohto 

stromu  patrili aj dnes už vyhynutí Neandertálci, ktorí vládli Európe asi 300 000 rokov 

a vyhynuli asi pred 39 000 rokmi. (archív autora) 

 

• A k tomu hneď dôležitá poznámka: Neandertálci síce ako jedna z vetiev ľudstva 

vymizli, ale ich gény nám zostali, takže prostredníctvom týchto génov sú stále s nami, 

sú súčasťou našej genetickej výbavy, asi v rozsahu dvoch percent. Mimochodom 

výskumy preukazujú, že genetický fond ľudstva má variabilitu len asi  10%, počet 

génov sa zatiaľ odhaduje asi na 50.000, pričom medzi genetickou výbavou dvoch 

etnických Slovákov môže byť väčší rozdiel, ako rozdiel medzi etnickým Slovákom 

a  etnickým Rómom, alebo medzi Slovákom a Afričanom  (archív autora). 

 

Z uvedeného vyplýva: 

• Ľudstvo vyšlo z jedného koreňa, z jedného stromu života, ale behom státisícov rokov 

jeho vývoja ekonomického, technického, sociálneho, kultúrneho a náboženského sa 

tento strom enormne rozrástol a jeho konáre stratili pocit spoločného pôvodu.  
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• Praveké rodové spoločenstvá sa cez kmene rozvinuli do civilizácií, ktoré svoj rozvoj 

spojili v prvom rade s konkurenčným bojom medzi sebou. Tento boj stále pokračuje a 

vzhľadom na pokrok v technike zabíjania je už v súčasnosti na hrane únosnosti. Boj 

pokračuje čiastočne formou vojenskou, ale hlavne formou ekonomického boja. 

V súčasnosti je už jasné, že nahradenie vzájomného boja spoluprácou je veľmi 

nepravdepodobné, čo kladie  otázku budúcnosti ľudstva.  

 

• Sociálna solidarita a vedomie spolupatričnosti sa celkom prirodzene  končí na 

hraniciach daného štátu tak, ako sa v ďalekej minulosti končila na hraniciach vtedajších 

rodových či kmeňových území. 

 

• Z praktického pohľadu je  samozrejme dosť bezvýznamné, či vzájomná nevraživosť 

ľudí a absencia ich sociálnej solidarity vyplýva z rozdielov rasových alebo etnických, 

či iných.  

 

• Pocity egoizmu a nadradenosti jednotlivých etník nad inými sú realitou a sú logicky tým 

silnejšie, čím sú dané etniká početnejšie, bohatšie a teda i silnejšie. 

 

• Empirickým dôkazom toho, že egoizmus patrí k základnému vybaveniu osobnosti silne 

prevažujúcej väčšiny ľudí ukázal nežný pád socialistického rovnostárskeho 

experimentu.  

 

• Logické pritom bolo, že víťazstvo socializmu bolo v roku 1948 možné len za 

jednoznačnej všestrannej, hlavne politickej podpory pracujúcimi masami. Pričom pád 

tohto socialistického experimentu v novembri 1989 bol opäť možný v prvom rade 

vďaka jednoznačnej podpory  más robotníkov, poľnohospodárov  a radových 

zamestnancov nespokojných so svojou životnou úrovňou, presne tak ako to bolo vo 

februári 1948.  

 

• Len tak mimochodom:  Očakávania más sa po februári 1948 nenaplnili,  tak sa rozhodli 

v roku 1989 pre zásadnú zmenu, vedení víziami života v konzumnej spoločnosti, pod 

dojmom blýskavých reklám a plných regálov o obrovských reťazcov,  Naša otázka znie:   

V súčasnosti  už masy so svojou životnou úrovňou spokojné – aké percento z nich?  

 

Porovnanie analýz DNA etnického Róma a etnického Slováka 
 

Tabuľka 1 Etnická príslušnosť Róma a Slováka v percentuálnom vyjadrení 

etnický Róm % etnický  Slovák  % 

Balkánec 34,3 Balkánec 10,6 

Juhoázijčan  27,3 Juhoázijčan 0, (niekoľko príbuzných) 

Aškenázsky žid 21,7 Izrael (?) 0, (niekoľko príbuzných) 

Severoafričan 9,1 Severoafričan 0, (niekoľko príbuzných) 

Juhoafričan 0 (niekoľko príbuzných) Juhoafričan   0, (1 príbuzný) 

Škandinávec  0 (niekoľko príbuzných) Škandinávec 16,6 

Východoeurópan 0 (niekoľko príbuzných) Východoeurópan 57,9 

3 ďalšie etniká 7,6 4 ďalšie etniká  25,5 

Spolu približne 100 Spolu približne 100 

Zdroj: analýza DNA,  Príloha 1, 2 
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Interpretácia: 

• Domnievame sa,  že o dátach danej tabuľky, by nebolo rozumné pochybovať, pretože  

boli určite zistené a matematicky spracované na vysokej úrovni, to znamená špeciálnym 

matematicko-štatistickým programom, ktorý sa na rozdiel od človeka nemýli, ergo 

podľa toho istého programu vypočíta z rovnakých dát vždy rovnaké výsledky. 

 

• Druhou vecou už je, že daný program nepoznáme, takže nemôžeme vedieť, prečo 

v tabuľke 1, etnickému Rómovi vypočítal v kolónke Škandinávec 0% a len niekoľko 

príbuzných a etnickému Slovákovi 16,6% príbuzných, pretože podľa dát tabuľky 2, keď 

spočítame jednotlivé dáta, tak nám pri Rómovi vyjde: Švéd – 275, Dán – 116, Fín 104 

- spolu 495 príbuzných a pri Slovákovi Švéd – 90, Dán – 28, Fín  - 23 - spolu 141 

príbuzných, ale to, že tomuto nerozumieme, nepovažujeme za podstatné. 

 

• V každom prípade dáta dokazujú, že rasy neexistujú, ani nikdy neexistovali a pokiaľ ide 

o rozdiely v DNA nejde o rozdiely podstatné, pričom dáta dokazujú,  že Slováci aj 

Rómovia, nakoniec ako všetky ostatné etnické skupiny ako aj celé ľudstvo, pochádzame 

z jedného stromu života a čo sa týka kontinentu z južnej Afriky. 

 

• Pokiaľ ide o rozdiely v predkoch, ide len rozdiely medzi kočovným životom predkov 

Róma a usadlým životom predkov Slovák, týka sa to hlavne percentuálnemu podielu 

DNA, ktoré Rómovia získali počas stáročia trvajúceho prechodu z Indie hlavne cez 

južnú Áziu, a Balkán, na rozdiel od Slovákov, ktorí  pochádzajú z východnej Európy. 

 

• Podstatné je , že  uvedený rozdiel v DNA oboch etník, nemožno považovať za kritérium 

kvality či vyššej hodnoty daných etník, čo platí samozrejme bez výnimky.  

 

• Pokiaľ ide o evidentné rozdiely vo farbe pokožky sú len odrazom dlhodobého pôsobenia 

podnebia, pokiaľ ide  ostatné rozdiely sú len rozdielmi kultúrnymi v najširšom význame 

tohto slova. Ergo rozdielmi, ktoré odrážajú pôsobenie daného životného prostredia, 

v tom samozrejme hlavne podnebia a od neho sa odrážajúceho ekonomického rozvoja  

v daných podmienkach existujúcich spoločností.  

 

V súčasnosti je už možné povedať, že osobitne technický rozvoj Anglicka 

a prímorských európskych štátov bol zhruba od 16.storočia výsledkom skôr drsnejšieho  

podnebia, ktoré na rozdiel od teplejších  a úrodnejších kontinentov Ázie a Afriky 

vytváralo väčší tlak  na dané obyvateľstvo.  

 

• Dáta tabuľky 1 ako i ostatných tabuliek nám ukazujú, že rozdiely v genetickej výbave 

Slováka  a  Róma sú zanedbateľné.  Tým ktorí,  by chceli namietať, že ide len o jednu 

dvojicu, odporúčame aby si v USA objednali a zaplatili analýzu DNA ľubovoľného 

počtu Rómov a Slovákov a tak naše hypotetické tvrdenie vyvrátili. 

 

• Pritom toto naše presvedčenie vychádza aj z toho, že ľudský genóm je sa skladá údajne 

asi 50-60 000 génov, pričom diverzita je maximálne okolo -5-6000, ergo maximálne 

10%. Celkom zrozumiteľne povedané, genetický rozdiel medzi etnickým Masajom 

(kmeň v Afrike) a etnickým Slovákom nemôže byť väčší ako orientačne daných 10%, 

pričom ešte treba povedať, že medzi dvomi Slovákmi môže byť daný genetický rozdiel 

v daných hraniciach väčší než medzi etnickým Slovákom a etnickým Masajom.  
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• Je to už síce možno aj navyše, ale opäť zdôrazňujeme, že to podporuje hlavné posolstvo 

genetiky. A to podľa nás znie,  že z hľadiska genetického sú medzi ľuďmi na Zemi 

minimálne rozdiely, ergo ľudstvo sa nedelí na hodnotnejšie, či menej hodnotné rasy, ani 

národy ani etniká. Druhou vecou je už realita, že toto posolstvo hlavne svetové veľmoci 

ešte neprijali a teda ich  ozbrojené armády ohrozujú existenciu celého ľudstva. 

 

 

Tabuľka 2 Štáty a počet príbuzných podľa DNA  

P. č. Štát Róm – počet Slovák – počet 

1. USA 2482 558 

2. Nemecko 772 293 

3. Francúzsko 577 62 

4. Veľká Británia 495 89 

5. Maďarsko 294 78 

6. Švédsko 275 90 

7. Holandsko 270 28 

8. Švajčiarsko 165 35 

9. Kanada 156 44 

10. Rakúsko 155 47 

11. Austrália  138 29 

12. Španielsko 130 17 

13. Dánsko 116 28 

14. Fínsko 104 23 

15. ČR 91 69 

16.  Rumunsko 80 17 

17.  Izrael 71 1 

18. Ruská Federácia 60 24 

19. Taliansko 50 9 

Zdroj: analýza DNA, príloha 1, príloha 2 

 

Interpretácia:  

• Táto  tabuľka prináša podrobné dáta o predkoch daného Slováka i Róma, pričom dané 

dáta sú jasné  a zrozumiteľné.  

 

• Z dát tabuľky vidíme že Róm i Slovák majú predkov v rovnakých krajinách, a to aj tých, 

ktoré patria k silným a bohatým štátom západnej a severnej Európy, ale aj USA, VB, 

Kanady, Španielska, a pod., dokonca etnický Róm ich má ešte podstatne viac, čím padá 

ďalší dôvod pocitov nadradenosti majority. 

 

• Dáta tabuľky ukazujú, že je to 19 štátov ( z nich Austrália je zároveň kontinentom).  

 

• Z uvedených dát zároveň vyplýva, že plány nacistov zlikvidovať podľa nich podradné 

rasy, prednostne Židov, Slovanov a Cigánov neboli principiálne reálne preto, že na rasy 

sa ľudstvo nedelí, a pokiaľ ide o etnickú čistotu, dané dáta preukazujú, že principiálne 

tiež nikdy neexistovala.  

 

• Dôvod je jasný, pretože jednak aj Európania sme  potomkami ľudí, ktorí sa objavili v 

južnej Afrike a postupne osídlili celý svet,  a jednak za uplynulé stáročia neustále 
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dochádzalo ku kríženiu širokého súboru jednotlivých európskych etník, takže nielen 

teória rasovej, ale ani etnickej čistoty nemá žiadne vedecké odôvodnenie.   

 

• Z toho, že predkovia súčasných Rómov sa ako kočovníci pohybovali po celej Európe  

pravdepodobne vyplýva aj početnejšie zastúpenie génov jednotlivých etník v ich 

genetickej výbave, než je to u Slovákov, ale bez toho, aby to hralo podstatnejšiu rolu. 

 

• Osobitne sa to týka Španielska, kade viedla jedna z dvoch hlavných trás etnických 

Rómov na ich pochode do Európy, preukázala to aj analýza, ktorá v Španielsku 

vykázala etnickému Rómovi  130 príbuzných a etnickému Slovákovi 17 príbuzných. 

(viď tabuľka 2). 

 

Tabuľka 3 Štáty a počet príbuzných podľa DNA – pokračovanie 

 

P. č. Štát Róm – počet Slovák – počet 

20. SR 48 44 

21. Belgicko 48 5 

22. Poľsko 46 50 

23. Grécko 45 10 

24. Ukrajina  31 20 

25. Brazília  30 9 

26. Írsko 29 8 

27. Nový Zéland 21 3 

28. Južná Afrika 12 2 

 

Zdroj: analýza DNA, príloha 1, príloha 2 

 

Interpretácia: 

• Dáta tabuľky 3 potvrdzujú dáta tabuľky 2, ergo umožňujú rovnakú interpretáciu, že 

medzi génovým dedičstvom Róma  a Slováka neexistujú zásadné rozdiely. Jedine, že 

by sme chceli poukázať na to, že historická genetická výbava etnických Rómov je 

o niečo bohatšia, čo vyplýva z cesty jeho predkov z Indie do Európy.   

 

• Ďalej daná tabuľka obsahuje zoznam ďalších 8 štátov + Južnú Afriku, čiže veľkú časť 

obrovského kontinentu Afrika, v ktorých žijú príbuzní tak daného etnického Róma, ako 

aj daného etnického Slováka,  čo jasne dokazuje ich spoločný pôvod z južnej Afriky. 

 

• To znamená, že spolu už ide o 26 štátov nachádzajúcich sa na štyroch kontinentoch,  

kde máme svojich predkov, a to tak etnický Róm  ako i etnický Slovák.  

 

• Druhou vecou už je, že tento genetický fond bol v prípade Rómov osobitne 

v posledných desaťročiach znehodnotený krížením sa jednotlivcov z rovnakých rodov, 

ergo blízkych príbuzných.  Ignoranciu toho, že sa takto zvyšuje počet rómskych detí, 

rodiacich sa s nižším inteligenčným koeficientom a tiež závažnými dedičnými 

chorobami, a že tento fakt sa nerieši pod heslom osobnej slobody a demokracie si vieme 

vysvetliť len vedomým a zlomyseľným škodením Rómom, čo závažne znižuje šance 

dôstojného prechodu väčšej časti Rómov do postmodernej spoločnosti. 
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• Hlavný problém vidíme v tom, že tento dôležitý problém je aj mimo záujmu rómskych 

politikov i aktivistov. Pritom ten, kto si prečíta dobové dokumenty preberajúce problém 

školskej neúspešnosti rómskych detí z rokov 1958, 1981 a 1986 by podľa nášho názoru 

mohol poodhaliť „veľké tajomstvo“ prečo je školská neúspešnosť rómskych detí 

a mládeže taká vysoká.  My k tomu iba dodávame, že odhalenie negatívneho vplyvu 

rómskej rodiny, vrátane vplyvov užšieho sociálneho okolia, ergo  marginalizovaných 

rómskych sídiel, je síce správne, ale nie je  jedinou a možno  ani hlavnou príčinou. 

 

Tabuľka 4 Štáty a počet príbuzných podľa DNA – pokračovanie 

 

P. č. Štát Róm – počet Slovák – počet 

29. Luxembursko 10 2 

30. Chile 10 1 

31. Bulharsko 8 1 

32. Argentína 8 1 

33. Slovinsko 8 11 

34. Litva 8 9 

35. Cyprus 8 1 

36. Japonsko 7 1 

37. Portugalsko 6 4 

38. Turecko 6 1 

39. Bielorusko 4 4 

40. Island 4 1 

41. Estónsko  3 1 

42.  Srbsko 1 3 

43. Spojené arabské emiráty  1 2 

44. Severné Macedónsko  1 1 

45. Chorvátsko  1 7 

46. Bosna Hercegovina 1 1 

Zdroj: analýza DNA, príloha 1, príloha 2 

 

Interpretácia:  

• Z dát tabuľky vyplýva okrem iného, že počet štátov, v ktorých máme Róm i Slovák 

(Rómovia i Slováci) spoločných predkov už stúpol na 44 + Južná Afrika.   

 

Tabuľka 5 Štáty a počet príbuzných podľa DNA – pokračovanie 

 

P. č. Štát Róm – 

počet 

Slovák – 

počet 

47. Lotyšsko 8 0 

48. Singapur 4 0 

49. -50. Moldavsko, Panama á 3 0 

51.-54. Malta, Kolumbia, Kostarika, Hongkong á 2 0 

55.-58. Gibraltar, Malajzia, Kuvajt, Albánsko á 1 0 

59.-62. Dominikánska republika,  Indonézia, Gruzínsko, Reunion á 1 0 

63.-66. Francúzska Polynézia, Portoriko, Azerbajdžan, Brunei á 1 0 

67.-71. Faerské ostrovy, Bolívia, Martinik, Maroko, India á 1 0 

Zdroj: analýza DNA, príloha 1, príloha 2 
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Interpretácia:  

• Tabuľka 5 obsahuje zoznam ďalších 25 štátov z celého sveta, kde analýza DNA 

zaznamenala u Róma po jednom predkovi a u Slováka nenašla žiadneho predka.  

 

• To si môžeme opäť vysvetliť stáročiami kočovného života Rómov, v porovnaní s 

usadlým životom Slovákov, prerušovaným len vysťahovaleckými vlnami za prácou do 

bohatších európskych krajín  a osobitne do USA, hlavne v 19. a 20. storočí. 

 

• Mimochodom pre istotu poznamenávame, že dieťa dedí 50% génov po matke a teda 

priamych predkoch matky a 50% génov po otcovi a teda priamych predkoch otca 

(analýza DNA, príloha 1,2).  

 

• Táto skutočnosť sa určite prejavila na génovej výbave Rómov po ich viac ako 

tisícročnom putovaní po svete v tom, že daný Róm má v DNA stopy rôznych etník zo 

všetkých kontinentov, ale zo svojej pravlasti Indie mu analýza vykázala iba jedného 

príbuzného do 3.-5. kolena. Je pravdepodobné, že je to otázka metodiky, čím by analýza 

šla viac dozadu, tým viac predkov z Indie by odhalila.  

 

Tabuľka 6 Štáty a počet príbuzných podľa DNA – pokračovanie 

 

P. č. Štát Róm – počet Slovák – počet 

69. Thajsko 0 1 

70. Urugvay 0 1 

71. Čierna Hora 0 1 

72. Kambodža 0 1 

73. Bahrain  0 1 

 

Zdroj: analýza DNA, príloha 1, príloha 2                                                                                 

 

Interpretácia:  

• Dáta ukazujú, že analýza vymedzila len päť štátov, v ktorých etnický Róm nemá 

žiadneho predka, a etnický Slovák tam jedného predka má. 

• Tieto dáta pochopiteľne vysvetliť nevieme, a to aj vzhľadom na to, že až na Čiernu Horu 

a teda Balkán, ide o značne od územia Slovenska vzdialené   exotické krajiny a etniká.  

• Nehovoriac o tom, že znovu zdôrazňujeme, že nepochybujeme o tom, že na druhej 

strane z hľadiska génového dedičstva oboch etník sú tieto rozdiely minimálne.  

 

Genofond a fenofond etnických Rómov 

• „Ku genotypickým črtám Rómov môžeme napríklad zaradiť:  

1. čierne vlasy  a oči 

2. tmavšiu farbu pleti 

3. charakteristické, od majority odlišné, črty tváre 

4. nižšiu postavu. 

 

• Uvedené antropologické odlišnosti sú natoľko výrazné, že umožňujú okamžitú 

identifikáciu a čiastočne zanikajú až u potomkov zmiešaných rómsko-nerómskych 

manželstiev. Na tomto mieste však musíme uviesť, že napríklad v Španielsku sú tieto 

genotypické odlišnosti  v porovnaní s majoritným obyvateľstvom, španielmi oveľa 
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menšie, ale bariéry medzi rómskymi a nerómskymi spoločenstvami nie sú podstatne 

nižšie.  (Matulay, S.,  2003, s. 7) 

 

• Vytýčenie fenotypických odlišností etnických Rómov nie je tak jednoduché, ako popis 

ich genotypických odlišností. Na základe našich výskumov a nimi získaných 

empirických dát, ako i poznatkov, ktoré sme nadobudli počas nášho pobytu v teréne 

a spoločenskom styku s množstvom reprezentantov rómskeho etnika sme vytýčili 

nasledovné fenotypické charakteristiky:  

 

1. Etnickí Rómovia sú plodmi, i predstaviteľmi indickej kultúry, ktorá je značne odlišná 

od kultúry  európskej. To znamená, že vyznáva iný životný štýl, riadi sa iným rebríčkom 

hodnôt, má odlišnú filozofiu žitia a myslenia, odlišnú štruktúru osobnosti. To všetko sa 

samozrejme prenáša, odovzdáva z generácie na generáciu procesmi socializácie 

rómskych detí a mládeže, ktorá má z vyššie uvedených dôvodov špecifiká formálne 

i obsahové. 

 

2. Etnickí Rómovia boli vždy v menšine, mimochodom aj vo svojej pravlasti a je pravdou, 

že ako kočovníci boli vždy usadlými roľníkmi prenasledovaní, občas neoprávnene 

a občas oprávnene. a často zažívali pocity krivdy  a podceňovania.  

 

3. Z toho vyplynulo, že permanentné pocity krivdy a nespravodlivosti  sa logicky za celé 

stáročia pobytu aj v Európe  a teda i na Slovensku stali zložkami ich krvi, rovnako ako 

biele, či červené krvinky. (Mimochodom, nepatria takéto pocity krivdy aj do krvi 

minimálne časti etnických Slovákov?). 

 

4. K uvedeným pocitom krivdy, patria k základným pocitom rómskej minority aj pocity 

neviny, presvedčenie, že oni sami za nič nemôžu a že za ich chudobu a všetky možné 

problémy môže len majorita a jej diskriminácia , alebo ako to oni sami definujú – štát. 

 

• Je to nepríjemnou, ale predsa len pravdou, že značná časť etnických Rómov sa dodnes 

nevymanila z koristníckeho štádia svojho rozvoja, čo sa osobitne na východnom 

Slovensku prejavovalo a prejavuje praxou zberať úrodu, ale nič nesadiť.  

 

• Na druhej strane je ale pravda aj to,  že za rabovanie zemiakových polí, ktoré vypuklo 

po roku 1989 na Spiši, boli spoluzodpovední etnickí Slováci, ktorí dané zemiaky od 

etnických Rómov kupovali, samozrejme za nižšie ceny. Ale tento podiel majority bol 

zamlčaný, a vina bola pripísaná len rómskej minorite. 

 

• Účinnou taktikou rómskych rodičov hlavne z osád bolo a je zapojenie ich mladistvých 

a dokonca i maloletých detí do drobných krádeží, u ktorých  je ich trestná zodpovednosť 

nulová. Najhorší dopad účasti detí na drobných krádežiach pod vedením svojich rodičov 

nespočíva vo veľkosti škôd, ale v ich príprave na trestnú činnosť v dospelosti. 

 

• Vynaliezavosť Rómov z osád, ktorá pramení z ich biedy,  nemienime podceňovať, ale 

skutočnosť, že im táto taktika vychádza je aj záležitosťou majority, ktorá si nevie  

s touto taktikou poradiť, hoci má k tomu všetky ekonomické, legislatívne i mocenské 

nástroje.  Otázka, osobitne pre rómskych aktivistov znie: Sú tieto zisky, ziskami aj 

z pohľadu dlhodobého, z pohľadu vzťahov majority k Rómom? 
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• Z pohľadu Rómov ale zároveň trváme na tom, že ide o hypertrofizovanú kriminalizáciu 

drobných krádeží, pretože slovenské vlády po roku 1989, utvorené víťaznými 

politickými stranami, a teda zložené z ich nominantov, narobili Slovensku také škody – 

stačí spomenúť bleskovú likvidáciu slovenského poľnohospodárstva  a desaťročia 

trvajúce drancovanie štátneho rozpočtu, atď.  atď., že popri týchto mega škodách a mega 

krádežiach boli, sú i budú škody spôsobené drobnou rómskou kriminalitou ekonomicky 

zanedbateľné.  

 

 

• Napriek tomu je chybou zatvárať nad danou koristníckou taktikou rómskych rodín  oči, 

pretože prax ukazuje, že prevažnej väčšine slovenských občanov sa oveľa viac dotkne, 

keď im Rómovia ukradnú úrodu z ich záhrady, či z role  v hodnote 10 eur, ako keď zo 

štátneho rozpočtu  zmizne 100 miliónov eur.   

 

• K filozofii rómskeho žitia a myslenia etnických Rómov patrí aj to, že žijú dnes, 

včerajšok už nezmenia a zajtrajšok je neistý a hlavne je strašne ďaleko. A za riešenie  

problémov, ktoré vzniknú, je nakoniec vždy zodpovedná majorita. (V súčasnosti je to 

dokonca aj pevný názor vedenia EÚ, ktorej sme členmi.)  

 

• Ak im niečo nechýba, je to trpezlivosť si na to počkať, a to aj v tých najhorších 

podmienkach. Svoje potreby dokážu stlačiť až na úroveň prostého zachovania života, 

svojho a bohužiaľ i svojich detí. 

 

• Na tomto mieste ešte chceme zdôrazniť, že veľká väčšina Rómov bez ohľadu na ich 

sociálne postavenie a teda i životnú úroveň trpí pocitmi krivdy, ktorá ich sprevádza 

celým ich životom. V tomto sa zhodnú, ale rozdiely medzi nimi sú v ich ochote žiť na 

hranici existenčného minima  aj so svojimi deťmi.   To ale závisí  od schopností 

a osobností ich rodičov.  

 

• Na Slovensku žijú desaťtisíce Rómov na úrovni nerómskej časti majority, ale na druhej 

strane státisíce členov rómskej minority, žije  v sociálnych podmienkach, ktoré nie sú 

adekvátne podmienkam súčasnej spoločnosti.  A to je problém nielen daných Rómov, 

ale aj problém majority a to je to je ďalšie naše podstatné tvrdenie, signalizujúce aj 

nutnosť nápravy daného stavu.  

 

• Neodmysliteľnými atribútmi fenotypu etnických Rómov je absolútny pragmatizmus, 

prispôsobivosť a teda schopnosť prežiť.  Etnickí Rómovia sú „umelci možného“, inak 

povedané, v prvom rade sú vždy pripravení okamžite akcentovať a využiť každé jedno 

zo svojich práv, presnejšie povedané zo všeobecných práv poskytovaných legislatívou 

nášho štátu.  

 

• Z pohľadu majority je treba povedať, že práva občanov Slovenskej republiky sú v 

rómskej minorite nepomerne populárnejšie, než ich povinnosti ako občanov, čo k ich 

akceptácii majoritou opäť neprispieva kladne.  Svoje práva pozná väčšina Rómov 

rovnako dobre, ako sociálni pracovníci, u ktorých sa ich domáhajú. 

 

• Na záver tejto problematiky ešte potrebujeme zdôrazniť, že naše zistenia a vývody majú 

hlavne kvalitatívny charakter a určite sa netýkajú všetkých etnických Rómov, ale zato 

bohužiaľ sa týkajú až príliš veľkej časti z nich. 
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• Všetkým sa určite pomôcť nedá, osobitne v podmienkach trhovej spoločnosti by takéto 

ciele boli čistým utopizmom, ale na druhej strane určitej časti  rómskej minority, ktorá 

prejavuje o záujem a schopnosti aktívne sa zúčastniť procesu zlepšenia svojich 

životných podmienok sa pomôcť dá, a tom je táto naša práca. Hlavný problém vidíme 

v tom, že vzhľadom na masu sociálne odkázaných Rómov  s minimálnym vzdelaním je 

„rómskych štúrovcov“ žalostne málo. ( Matulay, S. 2000, s. 43-44, 2003, s. 8). 

 

 

1.5 Sociálna diferenciácia Rómov na Slovensku 

 
• Realita, že Rómovia na Slovensku netvoria jednoliatu masu chudobných občanov, ale 

sú sociálne diferencovaní väčšine členov majority uniká. Je  to aj tým, že 

masovokomunikačné prostriedky  prinášajú aj aj z tejto oblasti veľmi jednostranné 

informácie. Zásadne prezentujú len sociálne zaostalé, rómske osady na východnom 

Slovensku, v kurze sú košický Luník IX. Letanovce, Žehra, Jarovnice a pod.  

 

• Pokiaľ sa jedná o reálny obraz sociálnej stratifikácie Rómov, jeho vypracovanie nie je  

možné, vzhľadom na zákaz sledovania akýchkoľvek dát o etnických Rómov orgánmi 

štátnej správy i  samosprávy, ktorý k nám prišiel po roku 1989 z Európskej únie a platí 

aj v súčasnosti. Pokiaľ ide o obraz sociálnej stratifikácie etnických Rómov u nás, 

musíme sa teda uspokojiť len s jej teoretickým náčrtom a veľmi orientačnými odhadmi.  

 

Vyššia vrstva  

• Túto vrstvu tvorí len zopár bohatších rómskych podnikateľov. To podstatné je, že 

celkovo je táto vyššia vrstva málopočetná, spolu s rodinami ide pravdepodobne len o pár 

stoviek osôb 

 

• Patria do nej tiež špičkoví hudobníci, ktorí vďaka svojmu umeniu prerástli hranice 

Slovenska, čo sa patrične a spravodlivo odrazilo aj na ich majetku. 

 

• Do tejto vrstvy môžeme ešte zaradiť neveľké množstvo rómskych  politikov 

a aktivistov, ktorí sú jednak lídrami vo svojich regiónoch a gro ich príjmov tvoria príjmy 

z rôznych grantov Európskej únie, z nášho štátneho rozpočtu a pod. Niektorí z nich 

majú aj príjmy aj z podnikania – hlavne v obchode a stavebníctve. (Samozrejme, že byť 

bohatý a mocný vo svete majority a rómskej minority je veľký rozdiel.) 

  

Stredná vrstva  

• Do strednej vrstvy patrí v prvom rade relatívne početná skupina malých podnikateľov, 

živnostníkov, remeselníkov, majiteľov obchodíkov a predajných stánkov na trhoch, 

sezónnych predajcov na púťach, hodoch, jarmokoch, na Spiši sú to aj majitelia 

rodinných penziónov a pod.  

 

• K nim patria aj všetci tí, ktorí získali stabilnú či sezónnu prácu hlavne v Rakúsku, 

Nemecku  a pod., ale ktorí so svojimi rodinami žijú trvale na Slovensku. 

 

• Ďalej do strednej vrstvy počítame aj miestnych či regionálnych rómskych hudobníkov. 
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• A tiež  aj Rómov a hlavne Rómky, so stredným vzdelaním s maturitou alebo aj vysokou 

školou, pracujúcich na jednotlivých stupňoch orgánov štátnej správy a hlavne 

v mestských  a obecných i samosprávach.  

 

• Okrem toho sú to miestni aktivisti, ale aj sociálni pracovníci a pracovníčky, živiaci sa 

financiami z rôznych projektov Európskej únie na nižších postoch, z hľadiska vzdelania 

ich viacero má stredné vzdelanie s maturitou, ale aj vysokoškolské vzdelanie.  

 

• A nakoniec nesmieme zabudnúť ani na rómskych úžerníkov.  

 

• Odhady početnosti strednej vrstvy etnických Rómov na Slovensku  môžu byť len veľmi 

hrubé, spolu s rodinami  môže ísť o niekoľko desiatok tisícov osôb. Z hľadiska 

percentuálneho pri počte asi 400. 000 Rómov ide možno asi o 10% Rómov. (?) 

 

Nižšia vrstva 

      Pokiaľ sa týka nižšej vrstvy, ide o prevažnú časť etnických Rómov na Slovensku, možno aj 

90% z celkového počtu, takže tú už potrebujeme rozčleniť do troch užších vrstiev, a to:   

• nižšiu - vyššiu, do nej patria tí, ktorí si dokážu pravidelne zaistiť k sociálnym dávkam 

dodatočné príjmy prácou na dohodu, alebo „na čierno“, 

 

• nižšiu - strednú, do nej patria tí, ktorí si dodatočné príjmy k sociálnym dávkam  dokážu 

zaistiť relatívne často, 

 

• a nakoniec na nižšiu – nižšiu, to sú tí, ktorých rodiny žijú v ozajstnej biede, čiže hlavne 

zo sociálnych dávok, z ktorých otcovia rodín ešte časť peňazí minú na svoje potreby – 

cigarety a alkohol. A tí tvoria veľké percento obyvateľov rómskych osád. 

 

Konkurenčná sociálna diferenciácia  Rómov v podobe klasifikácie 5 sociálnych skupín 

(Ide o klasifikáciu publikovanú v roku 1992, ktorej autorom je psychiater MUDr. Pavel 

Hlubocký  (1937 – 1989): 

 

„1. skupina: VODCOVIA 

Prezident , králi, vajdovia, phuridajky a ich námestníci. U nás slušnejší z radu vajdov sú 

akýmisi miestnymi neškodnými barónmi. Ich asociálnejšie typy vraj koordinujú alebo aspoň 

tušujú bežnú rómsku kriminalitu. Malígni sú vraj v rôznej miere zapojení do Zlatej mafie. 

 

2. skupina: CIGÁNSKA ELITA 

Vyspelá časť Rómov: vedci, učitelia, právnici, hudobníci, politici, lekári, remeselníci a iní: 

považujú sa za Cigánov. Obvykle žijú  oddelene od „obyčajného cigánskeho plebsu“, 

domnievajú sa, že majú vyššie poslanie v rómskom etniku, ale skutek-utek“. Obvykle oni sú 

informátormi a spolupracovníci RIJ....  

 

Poznámka: Romano internacionalne jekhethanibe – Rómska medzinárodná únia, v roku 1978 

zaregistrovaná Ekonomickou a sociálnou radou – ECOSOC – v centre OSN v New Yorku ako 

strešná organizácia Cigánov všetkých zemí. ... Jej prvým  a dlhoročným prezidentom bol 

švajčiarsky lekár československého pôvodu, promočný ročník 1959 na bratislavskej  LF UK, 

MUDr. Ján Cibuľa. (Mathé, R., 1992, s. 8-9) 

 

3.skupina: RÓMSKI BEZDOMOVCI 

Do nej sa Cigán dostane rôznymi mechanizmami: 
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- Vychovaný v gádžovskom Detskom domove sa Rómom odcudzí a nevie sa k nim vrátiť 

- Pochádza zo subkultúrnejšej rómskej vrstvy, vypracuje sa vyššie , ale vyššie skupiny –  

vodcovia, elita ho neprijme a do svojej subkultúrnej vrstvy sa vrátiť nechce. Oba typy sú 

relatívnymi bezdomovcami. Praví, jadroví bezdomovci v užšom zmysle slova vedome nechcú 

mať nič spoločné s Cigánmi. Chce sa asimilovať do gádžov, ale tí ho pre jeho rómsku 

maladaptivitu neprijmú, takže potom svojich rodných sa bojí a gádžov nenávidí a prenasleduje 

(ak má k tomu možnosti). 

 

 

 

5.skupina : RÓMSKY LUMPENPROLETRIÁT  

Jediná v pravde subkultúrna skupina rómskeho etnika. Praví Cigáni podľa gádžovského 

pohľadu. Žijú v cigánskych osadách alebo polokočovným životom infiltrujúc svojim typickým 

spôsobom mestá i veľkomestá. Poznať ich na prvý pohľad: typické národné oblečenie, hlučnosť, 

cigánska reč, odstup od dodržiavania gádžovských hygienických, kultúrnych a zákonných 

noriem. Množia sa geometrickým radom.“ (Mathé, R., 1992, s. 11-13 ) 

 

Poznámka zostavovateľa: 

Uvedených 5 sociálnych skupín by sa v súčasnosti dalo doplniť o skupinu Rómov – 

podnikateľov, ktorá však nie je „čistá“, ale existuje v rôznych kombináciách pri zmienených 

piatich skupinách. Rozdiely medzi podnikateľskými aktivitami vodcov, či elity a podnikateľov, 

ktorí sa grupujú najmä zo skupiny lumpenproletariátu , sú evidentne signifikantné. Kým prví sú 

úspešní a v konečnom dôsledku konajú v medziach zákonom stanovených pravidiel hry, 

poslední menovaní sú práve tí, ktorí začínajú byť za svoje podnikateľské aktivity aj trestne 

stíhaní (nákup tovaru za vysoké finančné hodnoty na faktúru pri minimálnom bankovom konte, 

jeho následný predaj pod cenu, všetko neraz na návod tých chytrejších, s očakávanou 

exculpáciou priameho aktéra takéhoto konania  z titulu duševnej choroby, alebo aj s jeho 

podrobením sa výkonu trestu, avšak pri vedomí existenčného  zabezpečenia členov vlastnej 

rodiny. (Mathé, R., 1992, s. 13 ) 
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2 CIGÁNI V TRADIČNEJ SPOLOČNOSTI NA ÚZEMÍ   

SLOVENSKA (14. storočie – začiatok 20. storočia) 
 

 

2.1 Vstup do problematiky   
• Ako sme už uviedli v úvode a bližšie to rozoberieme v tejto kapitole, Cigáni sa na 

historickom území Slovenska objavili na začiatku 14. storočia, to znamená v tradičnej 

spoločnosti, respektíve pri inej klasifikácii v prvej polovici epochy stredoveku.  

 

• Je pochopiteľné, že títo kočovníci sa museli skôr či neskôr dostať do konfliktu 

s miestnymi usadlými roľníkmi a to v prvom rade na základe odlišností v spôsobe 

obživy, ale aj odlišností vyplývajúcich z principiálne rozdielnej filozofie žitia  

a myslenia, ako aj náboženskej viery oboch skupín.  

 

• Kým u sedliakov to bola v prvom rade tvrdá každodenná drina na svojej či cudzej pôde, 

u cigánskych  nomádov to bola hlavne obživa pomocou tradičných  remesiel. Lepšie 

ako ostatní ich súkmeňovci boli na tom kováči, kotlári, korytári, výrobcovia metiel, 

reťazí, zvončekov váľkov a pod.  V čase zberu úrody získavali obživu cigánske rodiny 

aj vďaka sezónnej nádenníckej práci hlavne mužov. Viacerí muži si zarábali celoročne 

aj hrou na hudobné nástroje. (Davidová, E., 1965, s. 52).  

 

• Bohužiaľ väčšina Cigánov sa  pri zabezpečovaní živobytia svojich rodín musela často 

uchyľovať aj ku koristníckemu spôsobu zabezpečovania si základných životných 

potrieb, ktorý im na druhej strane ako kočovníkom nebol cudzí.  

 

• Ten bol aj doménou rómskych žien, okrem drobných krádeží potravín to bolo žobranie, 

do ktorého zapájali aj deti,  ale aj veštenie osudov a magické úkony, ktoré mali 

zabezpečiť hlavne lásku vopred vybratých partnerov dedinských, vydaja chtivých 

dievčat a pod. (Davidová, E., 1965, s. 52).  

 

• Od týchto spôsoboch obživy musíme určite oddeliť privyrábanie si starších skúsených 

cigánskych žien liečením chorých sedliakov  a príslušníkov ich rodín bylinkami, (aj keď 

bolo často toto liečenie spojené s mágiou), čo však určite nemožno hodnotiť negatívne.  

 

 

2.1.1 Základné charakteristiky tradičnej spoločnosti       

 

• V rokoch 1949 – 1989 sa na území bývalého Československa, do ktorého patrilo aj 

Slovensko, uznávalo ako vedecké len marxisticko-leninské členenie vývoja spoločnosti, 

a to v nasledovných etapách:  

 

1. prvotnopospolná spoločnosť, 

2. otrokárska spoločnosť,   

3. feudálna spoločnosť, 

4. kapitalistická spoločnosť, 

5. socialistická spoločnosť ako prechodová etapa ku komunizmu, 

6. komunistická spoločnosť.  
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• Naproti tomu teoretici, hlavne sociológovia tzv. „západných, kapitalistických“  krajín 

vypracovali postupne viacero odlišných variantov etáp vývoja spoločnosti, z ktorých  sa 

prikláňame k tej, ktorá rozoznáva len tri základné etapy vývoja spoločnosti, a to: 

 

1. tradičnú spoločnosť (zahŕňa prvé tri etapy marxisticko-leninského  členenia), 

 

2. modernú spoločnosť (zahŕňa štvrtú a piatu etapu marxisticko-leninského  členenia), 

 

3. a postmodernú spoločnosť.  

 

Poznámky:  

1. Postmoderná spoločnosť sa už považovať za ekvivalent komunistickej spoločnosti nedá. 

 

2. Zároveň poznamenávame, že napriek všeobecnému presadeniu sa názvu postmodernej  

spoločnosti ako „trhovej spoločnosti“, v duchu požiadaviek vládnucich elít, je laikom 

i odborníkom jasné, že nejde o nový vývojový stupeň spoločnosti, ale ide len o starú 

kapitalistickú spoločnosť riadiacu sa zákonom rastu zisku a vylepšenú len  

nepodstatnými, povrchovými, kozmetickými úpravami.  

 

3. K tomu treba dodať, že samozrejme prechody od tradičnej spoločnosti k modernej a od 

modernej k postmodernej si vyžadovali podstatne rôzne dlhé prechodné obdobia.  Od 

tradičnej spoločnosti k modernej to boli stáročia, kým od modernej spoločnosti 

k postmodernej už len desaťročia. (Keller., J. 2007, Matulay,  S., Macák, D. 2010). 

 

Základné charakteristiky tradičnej spoločnosti:  

1. spoločensko-mocenská charakteristika 

• silná sociálna diferenciácia - masa chudobných bezzemkov a malých roľníkov,  

 

• málopočetné stredné vrstvy – bohatší vlastníci pôdy, ktorá ich uživila, drobní 

obchodníci, remeselníci, nižšie duchovenstvo, umelci a vzdelanci a pod.,  

 

• a elity, skladajúce sa z vládcov a ich rodinných príslušníkov, ale aj príslušníkov 

vyššej šľachty a vyššieho duchovenstva,  

 

• typickou charakteristikou pre tradičnú spoločnosť bola minimálna sociálna mobilita, 

čiže absolútna prednosť rodu pre osobnými kvalitami jedincov. 

 

2. technická charakteristika 

• základnými silami výroby bola sila ľudská, podporená len prvými poznatkami 

z fyziky a technických vied,  

 

• ďalej to bola sila zvierat a postupne sa k nim pridala sila živlov, ergo sila vody, vetra 

a ohňa, 

 

• efektivita a produktivita práce bola nízka a zvýšiť ju bolo možné hlavne nasadením 

väčšieho počtu pracovných síl. 
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3. ekonomická  charakteristika 

• základom bohatstva elít usadených etník, bolo  poľnohospodárstvo, ktorého 

základom bola úrodná zem a teplé počasie s dostatkom vody, 

 

• základom bohatstva kočujúcich  národov boli ich stáda, ktoré ich živili a jeho 

nadstavbou boli ich vojenské lupičské nájazdy na konci leta, na roľnícke národy, 

ktoré v tej dobe už mali zozbieranú úrodu, ale vlastnili aj iné bohatstvo získané 

obchodom, a to všetko bolo pre kočovníkov vítanou a bezprácnou  korisťou,  

 

• k prosperite jednotlivých regiónov i celých kráľovstiev prispievali tiež rozvinuté 

remeslá a teda hlavne výroba predmetov osobnej spotreby, poľnohospodárskeho 

náradia a zbraní, s čím bol spojený hlavne vývoj technológií spracovania kovov,  

 

• nakoniec popri práci a lúpeži, respektíve, keďže sa to týkalo popri kočovných 

národov aj všetkých ostatných kráľovstiev,  krajšie povedané,  získavania vojnovej 

koristi, hral v hromadení bohatstva svoju úlohu aj rozvíjajúci sa obchod a to domáci 

i zahraničný, treba ale povedať, že  jeho prínosom bolo i šírenie kultúry, nových 

poznatkov, cudzokrajných materiálov i doplnkov potravín. (soľ,  korenia a pod).  

 

4. náboženská charakteristika 

• na počiatku to boli magické obrady, zbožšťovanie vybraných zvierat,  neskôr viera 

v rozličných bôžikov a bohov, vznikom judaizmu a na judaizmus nadväzujúceho 

kresťanstva a ešte neskôr islamu, 

 

• v Ázii sa masovo rozšírili hlavne hinduizmus, budhizmus a taoizmus. Uvedené 

náboženstvá boli a sú tmelom, ktorý spájal  a spája stámiliónové až miliardové masy 

do jednotných celkov, a teda základom jednotlivých spoločností, ich ekonomiky, 

kultúry i filozofie žitia a myslenia, (Matulay,  S., Macák, D., 2010, s. 8-10). 

 

2.1.2 Miesto Cigánov v tradičnej slovenskej spoločnosti 

      Aby sme ozrejmili miesto Cigánov v tradičnej slovenskej spoločnosti, musíme hovoriť čo 

najkonkrétnejšie, čiže cez vyššie prebrané charakteristiky: 

 

1. miesto z hľadiska spoločensko-mocenského  

• Cigáni aj vo svojej pravlasti, v Európe a teda i na Slovensku patrili a patria 

k najnižším spoločenským vrstvám (Polák, P.,  2009, s. 322). 

 

• Logicky im toto postavenie zostalo aj v ich novej vlasti, ktorú si sami zvolili, čiže 

aj na Slovensku. Dôvody, prečo sa im až na výnimky nepodarilo v sociálnej 

stratifikácii vtedajšej tradičnej spoločnosti ani po niekoľkých storočiach postúpiť 

vyššie sú známe a sú podstatnou časťou aj obsahu celej tejto práce.  

 

• My ale chceme zdôrazniť tú skutočnosť, ktorú považujeme za podstatnú a to, že 

určité svoje miesto Cigáni v tradičnej  slovenskej spoločnosti predsa len mali,  a to 

napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam, aj keď je pravda, že bolo 

marginalizované.  Na druhej strane je ale pravda aj to, že nikdy neexistovala 

spoločnosť, ktorá by nemala svoju marginalizované, ergo chudobné vrstvy.  
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2. miesto z hľadiska ekonomického – základom ekonomiky bolo poľnohospodárstvo  

a remeselná výroba hlavne pracovných nástrojov a ďalších vecí osobnej potreby – je 

možné tvrdiť, že aj z tohoto hľadiska Cigáni svoje miesto v tradičnej spoločnosti mali, 

zúčastňovali sa ako pomocní pracovníci pre zbere úrody, niektorí sa živili ako kováči, 

korytári, obchodníci s koňmi, ale aj hudobníci a pod., čiže boli súčasťou  ekonomiky 

a teda aj spoločnosti, aj keď opäť jej najmenej významnou súčasťou.      

 

3. Miesto z hľadiska náboženského –  „Rómska religiozita sa dá charakterizovať v troch 

základných líniách. Všetky línie sú si navzájom rovnocenné, v niektorých prípadoch  

vystupuje do popredia  jedna línia, v iných prípadoch druhá, či tretia.  

 

• Konfesionálna príslušnosť k majoritným náboženstvám. Rómsku konfesionalitu 

na Slovensku charakterizuje príslušnosť k náboženstvám majority, alebo inak 

povedané, Rómovia sa nábožensky realizujú v rovnakých náboženských 

zoskupeniach ako majoritné obyvateľstvo, či sú to  registrované cirkvi, alebo aj 

neregistrované náboženské zoskupenia. 

 

• Prvky majoritnej ľudovej religiozity. Pre rómsky duchovný svet sú charakteristické 

prvky magických predstáv a praktík a mnohé poverové predstavy, ktoré sú:  

a) špecifické pre Rómov, ako napríklad silný dôraz  na predstavy o vracaní sa 

mŕtveho, či prepracovaný systém religiózne podfarbených  prísah  a kliatob , či 

význam sakrálnych malieb a sošiek v domácnostiach,  

 

b) prebraté z majoritných predstáv, ako to dokazuje bohatá etnografická 

literatúra. Celý rad magických praktík z radu ľúbostnej mágie, záškodnej mágie, 

ochrannej mágie je v rómskom prostredí v súčasnosti podobný ako 

u majoritného obyvateľstva na Slovensku v minulosti a v podstate v mnohých 

lokalitách aj v súčasnosti. 

 

c) Špecifiká rómskej religiozity, synkretizmus. Prirodzenou líniou v kontexte dvoch 

predchádzajúcich je vzájomné  prelínanie oboch prvkov. 

 

d) Takýto synkretizmus magických prvkov  s kresťanskými je pre religiozitu 

prirodzený a vyskytuje sa vo všetkých kultúrach, kde sa stretávajú rôzne 

náboženské koncepcie, v konečnom dôsledku  aj v slovenskej tradícii. V kontexte 

rómskej duchovnosti môže byť tento synkretizmus zaujímavý pri uplatňovaní si 

nároku jednej náboženskej koncepcie nad druhou a v praxi môže vyvolávať 

nevôľu kňazov alebo pastorov, ktorí sa stretávajú s týmto javom v teréne, a  na 

druhej strane nedorozumenie či nepochopenie zo strany mnohých veriacich.“   

(Polák, P. 2009, s. 325-326)  
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      2.2  I. pokus o riešenie sociálnych problémov Cigánov - obdobie Márie Terézie a jej   

                syna Jozefa II. (2. polovica 18. storočia) 

 

• Je treba povedať, že z hľadiska našej klasifikácie etáp vývoja spoločnosti obdobie 

2. polovice 18. storočia už nepatrí do tradičnej spoločnosti, ale do obdobia prechodu  

od tradičnej spoločnosti k spoločnosti modernej. To znamená že v spoločnosti 

existovali zároveň prvky oboch spoločenských etáp. 

 

• Pokiaľ ide o opatrenia na zlepšenie životných podmienok chudoby v danej dobe, 

opäť musíme zdôrazniť, že neboli pociťované elitami ako potreba, a to ani na 

zlepšenie života chudobných vrstiev majority a teda už vôbec nie prevažne 

chudobnej rómskej minority. 

 

• Davidová o tom píše: „Až od polovice 18. storočia za vlády Márie Terézie a Jozefa 

II. sa perzekúcia Cigánov čiastočne zmierňuje. Títo panovníci patrili medzi prvých, 

ktorí videli neľudský údel Cigánov  a snažili sa tento problém riešiť. V tom čase sa 

začal veľmi zvyšovať počet cigánskeho obyvateľstva, takže potreba jeho usadenia 

bol tým naliehavejšia. 

 

• V prvých rokoch svojho panovania postupovala Mária Terézia  voči Cigánom 

v Rakúsko-Uhorsku podobne ako predchádzajúci panovníci. Na základe cisárskeho 

reskriptu zo 17. novembra 1749 vydala 1. decembra 1749 cisársky patent (tzv. 

cigánsky patent) o vyhnaní Cigánov, tulákov a cudzích žobrákov z krajiny.  

 

• Jednotlivé krajiny potom vydávali svoje patenty, ktoré najmä v Čechách mali 

diskriminačný charakter; napr. patent vydaný v Brne 1. decembra 1949 nariaďuje, 

aby Cigáni boli vyhostení z krajiny, ak sa vrátia, aby boli zbičovaní a vypovedaní, 

a ak sa vrátia znova, aby boli potrestaní smrťou.  

 

• Mária Terézia postupovala tak prísne zrejme preto, že po predchádzajúcom období 

vojen a rozvratov bolo treba v Rakúsko-Uhorsku obnoviť poriadok. Jej 

absolutistické jednanie je vidieť z ostatných patentov  namierených proti 

obyvateľstvu, čo však neospravedlňuje jej postup voči Cigánom. Neskoršie však 

Mária Terézia poznala, že sa situácia rovnako nezmenila, a preto sa pokúsila tento 

problém riešiť. 

 

• Roku 1761 vydala  nariadenie o formách tohto riešenia, v ktorom jej ide o usadenie 

a rýchlu asimiláciu Cigánov s ostatnými poddanými. Cigánom bolo zakázané viesť 

potulný spôsob života, bývať v kolibách, obchodovať s koňmi, mať svojich vajdov.  

 

• Mária Terézia nariadila zriaďovať nové cigánske kolónie, väčšine mužov poskytnúť 

zamestnanie a požadovala, aby cigánske deti začali riadne chodiť do školy a aby sa 

dostali na výchovu do rodín necigánskeho obyvateľstva. Toto jej nariadenie bolo 

dôsledne uplatňované najmä v Uhorsku, teda na území dnešného Slovenska. 

 

• Z jednotlivých foriem tohto riešenia možno zistiť, že už vtedy nechcela tento problém 

riešiť ako národnostný, ale naopak ako sociálny, vychádzajúc zo správneho základu 
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ich usadenia, zamestnania a výchovy. Postupovala až tak ďaleko, že Cigánom 

  

 

• zakazovala používať cigánsky jazyk, ba nemali sa ani nazývať Cigáni, ale 

novosedliaci – „Neubaurn“ alebo „Újmagyár“.  

 

• Celkom nesprávne boli niektoré drastické metódy, najmä násilné odoberanie detí 

z cigánskych rodín a ich odovzdávanie na výchovu. I keď podstata riešenia bola 

správna, v praxi nemala kladné výsledky, hlavne pre nepochopenie uhorskej 

šľachty, pre nedôslednosť pri uskutočňovaní a pre záporný postoj Cigánov 

samotných. Preto vydala Mária Terézia roku 1773 ďalšie nariadenie, podľa ktorého 

sa voči nim malo postupovať omnoho prísnejšie a radikálnejšie. Jej syn Jozef II. 

pokračoval v pôvodných zámeroch Márie Terézie zriaďovaním cigánskych kolónií. 

Pokračoval i v pravidelných súpisoch Cigánov a necháva si predkladať hlásenia 

o uskutočňovaní tohto riešenia. (Davidová, E., 1965, s. 19-20)  
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3 CIGÁNI NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 

PRECHODU  OD TRADIČNEJ SPOLOČNOSTI 

K SPOLOČNOSTI MODERNEJ (19. stor. až rok 1948) 

 
    

     3.1  Vstup do problematiky  

 
      3.1.1 Základné charakteristiky slovenskej spoločnosti v období od 19. st. po rok 1948  

• Štart prvej etapy vývoja spoločnosti umožnil koniec poslednej doby ľadovej asi pred 

dvanásť tisícami rokov  a je treba zdôrazniť, že bol spojený so vznikom 

poľnohospodárstva. Je ťažké určiť, kedy a kde vznikli prvé civilizácie, doterajšie 

výskumy ukazujú, že prvou civilizáciou, po ktorej zostali výrazné stopy bola 

staroveká spoločnosť, ktorá sa rozvinula v Egypte, asi pred šiestimi tisícročiami, 

a ešte je možné počítať, že i ona mala predchodcov, aj keď na nižšom stupni rozvoja, 

ktorej stopy, osobitne stavby,  sa zatiaľ nepodarilo objaviť.  

 

• Pokiaľ sa týka období prechodu od tradičnej spoločnosti k spoločnosti modernej  

a existencie samotnej modernej spoločnosti   o týchto obdobiach už máme oveľa 

presnejšie informácie, pretože tieto etapy netrvali tisíce rokov, ale len storočia.   

 

• Pokiaľ ide o kontinenty, tak prechod od tradičnej spoločnosti začal v Európe 

a pokiaľ ide o časové dáta tak už v 14. – 15. storočí, pokiaľ ide faktické dáta, tak 

vznikom strelných zbraní na pušný prach a zámorskými plavbami a objavmi iných 

kontinentov. Koniec 18. storočia v Anglicku, a hlavne v západnej Európe celé 19. 

storočie a prvú polovicu 20. storočia považujeme už za dobu modernú. (Keller, J.  

2004, Matulay, S. – Macák, D. , 2010, s. 13.)   

 

„V rovine  spoločensko-politickej, vnútroštátnej a mocenskej    

• ruka v ruke s vývojom techniky a rozvojom ekonomiky sa dovtedajšie rodové 

monarchie zmenili na národné štáty, 

 

• postupne vďaka vynálezu tlače Guttenbergom v 15. storočí a jeho technickému 

zdokonalenie a postupnému rozšíreniu vznikli noviny  ako prvé masové médium 

a následne vznikla verejná mienky, ako nový fenomén, 

 

• vynález tlače umožnil aj podstatne lacnejšiu výrobu kníh, čo podstatne zvýšilo ich 

ekonomickú dostupnosť, a šírenie vzdelanosti medzi širšími vrstvami obyvateľstva, 

 

• vzrast byrokracie, ktorá na spodných kariérnych priečkach umiestnila aj značný 

počet neurodzených pracovníkov, čím sa zmenil aj charakter mobility v spoločnosti, 

 

• s rastom počtu byrokratov  bolo možné uplatňovanie čoraz väčšieho počtu zákonov 

a nariadení, v každodennom živote občanov danej spoločnosti,  

 

• to okrem iného znamenalo nahradenie voluntarizmu v riadení a mocenskom 

ovládaní  spoločnosti, ktorý bol vlastný rodovej šľachte..., (Matulay, S. – Macák, D. 

, 2010, s. 13-14)   
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V rovine náboženskej 

• Mohutný nástup boja proti katolíckej cirkvi, nástup reformácie a vzniku celého radu 

protestantských cirkví v 16. a 17. storočia sa osobitne v 18. storočí prejavil v rámci, 

kultúrnych a ideových procesov, ktoré môžeme súhrnne označiť ako „osvietenstvo“. 

 

• Postupný úpadok  vplyvu katolíckej cirkvi na život spoločnosti v európskych štátoch 

a jeho nahradenie ateizmom prinieslo do života spoločnosti a teda do života ľudí viacero 

závažných zmien a to osobitne v oblasti morálnej. A od nej sa odvíjali všetky 

medziľudské vzťahy, ktoré sa dokonca bohatnutím spoločnosti nezlepšovali, ale skôr 

zhoršovali.  (Matulay, S. – Macák, D. , 2010, s. 14-15).   

 

V rovine technickej a ekonomickej 

• Technický a ekonomický pokrok v tradičnej spoločnosti postupoval pomaly a neustále, 

ale jeho značné urýchlenie prinieslo prechod k spoločnosti modernej, a v 19. storočí 

a v prvej polovici 20. storočia už môžeme hovoriť o silnej prevahe prvkov modernej 

spoločnosti, nad spoločnosťou tradičnou.  

 

• Zo základných stavebných kameňov tradičnej spoločnosti zostali v modernej 

spoločnosti len dva, a to kresťanstvo, respektíve kresťanské cirkvi a rodina a to prevaha 

rodín moderných, ale aj určitý nezanedbateľný počet rodín kresťanských.   

 

• Technický pokrok, osobitne  v prímorských krajinách Európy priniesol zdokonalenie 

stavby lodí, následne zámorské objavy dovtedy neznámych a nedostupných častí sveta, 

čo sa prejavilo v prudkom raste zahraničného obchodu a teda v ekonomickom raste 

týchto krajín, čo zasa umožňovalo investovať do ich rozvoja technického. 

 

• Napokon technický rozvoj v Európe sa prejavil hlavne v rozvoji technológií zabíjania, 

čiže v technickom  zdokonalení strelných zbraní všetkých typov. To prinieslo  vojenskú 

prevahu európskych prímorských krajín nad Afrikou a už vtedy veľmi ľudnatou Áziou, 

ktorú pretavili v kolonizáciu týchto kontinentov a následné drancovanie ich 

surovinových zdrojov. Výsledkom bol ďalší bezprecedentný rast bohatstva a teda aj 

moci daných krajín. (Matulay, S. – Macák, D. , 2010, s. 15-17).   

 

3.1.2 Miesto Cigánov v slovenskej  spoločnosti v období od 19. st. po rok 1948  

• V tradičnej spoločnosti svoje miesto, aj keď marginalizované Rómovia mali, tým, že ho 

mali v ekonomike spoločnosti, ktorá bola, je a bude jej základom.  

 

• „Po roku 1848 sa postavenie Cigánov dočasne zlepšilo, ale pretože neboli zapojení do 

hospodárskeho života , buržoázia sa k nim stavala ľahostajne... V tom čase k nám opäť 

prichádzalo mnoho cigánskych skupín  z iných krajín... Na území dnešného východného 

Slovenska bola v celom období pred prvou svetovou vojnou veľmi nízka životná úroveň 

obyvateľstva. Toto územie bolo takmer bez priemyslu, a tak hlavne Cigáni nemali žiadnu 

možnosť zamestnania.  

 

• Väčšina žila stále príživníckymi spôsobmi obživy, zatiaľ čo neporovnateľne menšia časť  

Cigánov – remeselníkov mala aspoň trvalejší zdroj obživy zo svojich primitívne 

zhotovovaných výrobkov. Najlepšie postavenie materiálne a spoločenské  mali cigánski 

kováči, ktorí ako prví – spolu s hudobníkmi – získali povolenie usadzovať sa.  
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• Medzi Cigánov s lepšími možnosťami obživy  patrili aj kotlári, reťaziari a korytári ... 

Ojedinelé domčeky cigánskych kováčov a hudobníkov sa stávali základom pre vznik 

cigánskych osád, práve v druhej polovici  19. storočia a na začiatku stor. 20. vznikla 

väčšina východoslovenských osád. Zemľanky alebo jednopriestorové koliby – to boli 

prístrešia vtedajších cigánskych rodín. A izolovanosť cigánskych osád od osídlení 

...spoločnosti  najlepšie ukazovala jej  vzťah k Cigánom. (Davidová, E., 1965, s. 21-22). 

 

• Prvá Československá republika priniesla národnú samostatnosť, slobodu a základné 

demokratické všetkým občanom. Ústava priznala cigánskemu obyvateľstvu úplnú 

rovnoprávnosť s ostatnými občanmi ,a tým ukončila dlhé obdobie ich diskriminácie. 

I keď teoretické základy ústavy boli na svoju dobu pokrokové a demokratické, 

v praktickom živote však často neboli alebo nemohli byť uskutočnené – najmä pokiaľ sa 

týkali Cigánov. (Davidová, E., 1965, s. 22). 

 

• Po hospodárskej stránke sa situácia východoslovenských Cigánov... veľmi nezlepšila, 

pretože i životná úroveň obyvateľov východného Slovenska ...bola najnižšia v celej 

republike.   Obdobie prvej republiky je charakteristické vznikaním ďalších cigánskych 

osád... (Davidová, E., 1965, s. 23). 

 

 

    3.2   II. pokus o riešenie sociálnych problémov Cigánov na Slovensku  

             (30. roky 20. stor.)    
   

• „V nehygienickom prostredí, v tme skutočnej i symbolickej vyrastali podvyživené deti 

a negramotná mládež. Ešte horší než hlad a bieda bol pocit spoločenskej vyradenosti 

a bezvýchodnosti ich postavenia. V týchto podmienkach sa udržoval starý spôsob 

života; jeho zvyšky a prežitky sa zachovali dodnes 

. 

• Cigáni teda zostali aj naďalej príživníkmi, či chceli, alebo nechceli. Často žili z poľných 

krádeží, čo najmä na dedine zhoršovalo vzájomný vzťah medzi nimi a miestnym 

obyvateľstvom.  

 

• Túto diferenciáciu ešte prehĺbil zákon o potulných Cigánoch č. 117 Zb. zo 14.7. 1927, 

ktorý bol odrazom skutočného vzťahu vtedajšej spoločnosti k Cigánom. Zákon síce 

správne obmedzoval potulný život Cigánov a tulákov, žijúcich „po  cigánsky“ a snažil 

sa v niektorých článkoch riešiť okrajové problémy, ale základnú otázku – ich trvalé 

zamestnanie a riadne bývanie – neriešil vôbec. Nariadením k tomuto zákonu boli na 

základe §5 vydávané tzv. cigánske legitimácie, čo v tomto prípade bol skôr prejav 

diskriminácie než pomoci. (Davidová, E. 1965, s. 24-25).  

 

• „Ojedinelé snahy riešiť cigánsky problém vyvíjala „Liga pre kultúrne povznesenie 

Cigánov“ založená roku 1929 v Košiciach , neskoršie premenovaná na „Spoločnosť pre 

štúdium a riešenie cigánskej otázky“.  Jej základ tvorila skupina košických lekárov na 

čele s MUDr. Jaroslavom Stuchlíkom.  

 

• Liga vyvíjala najmä kultúrno-sociálnu činnosť závislú na finančných podporách 

a subvenciách. Po stránke sociálno-zdravotnej   to bola hlavne činnosť podporná 

a poradná – zdravotnícke prehliadky, očkovacie akcie a liečenie;  
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• po stránke kultúrnej   - zakladanie prvých cigánskych škôl v Užhorode, Košiciach, 

Humennom a Levoči, vytváranie divadelných a hudobných cigánskych súborov a pod. 

V 30–tych  rokoch bol z podnetu „Spoločnosti“ založený samostatný futbalový klub „ŠK 

Roma“ známy aj v cudzine, kam chodili na zájazdy. Niektoré poznatky z vlastnej 

činnosti „Spoločnosti“ boli publikované v lekárskych časopisoch, alebo vo vlastnej 

činnosti, ktorú „Spoločnosť“ začala vtedy vydávať. 

 

• „Spoločnosť“ však nemohla mať, a ani nemala zásadný vplyv na zmenu ekonomického 

základu života Cigánov a tým ani na systematickejšie riešenie celého ich spôsobu života. 

Trvalejšie výsledky kultúrno-výchovnej činnosti „Spoločnosti“, je vidieť len na 

Niektorých jednotlivcoch. z radov košických mestských Cigánov. „  (Davidová, E. 1965, 

s. 26).  

 

• Z daného textu vyplýva, že obdobie prechodu od tradičnej spoločnosti k spoločnosti 

modernej síce znamenal koniec fyzického násilia proti Rómom, ale z hľadiska ich 

zaradenia do spoločnosti nepriniesol pre nich nič pozitívne. 

 

• Postupný rast priemyselnej výroby likvidoval remeslá aj teda možnosti obživy Rómov 

-  remeselníkov. Opäť zdôrazňujeme, že ani toto nebola záležitosť etnická, pretože to 

rovnako likvidovalo aj remeselníkov z radov majority. Pravdou ale je, že vzhľadom  

na absenciu kvalifikácie  rómskych mužov ich šance na získanie zamestnania vo 

vznikajúcom priemysle boli veľmi nízke.  

 

• Prechod od tradičnej spoločnosti k modernej znamenal pre Rómov stratu aj tých pozícií 

v ekonomike slovenskej spoločnosti, aké mali dovtedy. Základným dôvodom bol vzrast 

dôležitosti školského vzdelania ako základnej hodnoty modernej slovenskej 

spoločnosti, o ktorú  Rómovia nemali záujem a do roku 1948 ani prístup. A to 

znamenalo, že zostali členmi   tradičnej spoločnosti, pričom majoritná časť spoločnosti 

sa pomaly presúvala k vyššiemu stupňu svojho rozvoja, k spoločnosti modernej.   
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4    RÓMOVIA V MODERNEJ SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI  

  (február 1948 – november 1989) 

 
 

4.1 Vstup do problematiky  

 
4.1.1 Základné charakteristiky modernej slovenskej spoločnosti 

 

1. Charakteristika politicko-mocenská 

• Vo februári 1948 prišlo na území vtedajšej Československej republiky, ktorej 

súčasťou bolo aj územie Slovenska k zásadnému mocenskému obratu. 

V demokratických voľbách utrpeli dovtedajšie vládne strany porážku a moc v štáte 

prevzala víťazná Komunistická strana Československa. 

 

• Bola to totálna zmena, pretože dovtedajšie politické strany, ktoré reprezentovali 

finančno-mocenské elity stratili moc a tú získala Komunistická strana 

Československa, ktorá sa prihlásila k reprezentácii chudobných más, čo začala  

veľmi rýchlo a dôsledne aj plniť.  

 

• Budovanie kapitalistickej spoločnosti, ktorej základom bol súkromný majetok 

výrobných  prostriedkov bolo nahradené  budovaním socialistickej spoločnosti, 

ktorej základom sa stal spoločný (štátny) majetok výrobných prostriedkov. 

 

2. Charakteristika ideologická 

• Ideológiu demokratickej spoločnosti pod vedením finančných elít nahradila totalitná 

ideológia marxizmu - leninizmu pod vedením novej elity, ktorá vznikla, až na 

výnimky prevažne z dovtedajších nižších vrstiev. 

 

• Demokracia, ktorá skryto slúžila najmä záujmom finančných elít bola nahradená 

totalitou proletariátu, ktorá otvorene slúžila najmä záujmom pracujúcich más.  

 

• Významnou súčasťou marxisticko-leninskej ideológie bol otvorený boj proti  

náboženskej viere a cirkvám, osobitne proti katolíckej cirkvi. 

 

3. Charakteristika technicko-ekonomicko-sociálna    

• Slovensko bolo v porovnaní s Čechami i Moravou technicky a teda i ekonomicky 

zaostalé. Nezamestnanosť s tým spojenú nová elita veľmi rýchlo odstránila  prvom 

rade veľkými investíciami do budovania priemyslu, ale aj do infraštruktúry, ako aj 

do bytového fondu obyvateľstva a pod.  

 

• Napriek všetkým snahám vedenia štátu, politicko-ekonomická izolácia Slovenska 

od ekonomicky a technicky vyspelých krajín Európy znamenala v oblasti techniky 

a hlavne výrobných technológií postupné zaostávanie za nimi. Toto zaostávanie 

techniky bolo možné riešiť len málo kvalifikovanou ručnou prácou s primitívnym 

technickým vybavením, ktorá bola samozrejme menej efektívna. Ideologicky sa to 

riešilo vyzdvihovaním fyzickej práce, pred prácou, ktorá si vyžadovala aj adekvátnu  

kvalifikáciu, čiže stredné a vysokoškolské vzdelanie. 
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• V ekonomike sa to  prejavovalo v rovnostárskom odmeňovaní   za prácu, a to zasa 

brzdilo motiváciu zvyšovať svoj pracovný výkon, a to osobitne u tvorivých, vyššie 

kvalifikovaných pracovníkov. Aj to bol jeden z dôvodov zaostávania technickej 

úrovne výroby hlavne v porovnaní s krajinami západnej  Európy.  

 

• Ďalším závažným dôvodom pomalšieho rozvoja ekonomiky bolo centrálne, 

direktívne riadenie socialistického hospodárstva, ktoré sa v praxi ukázalo ako menej 

efektívne, ako riadenie založené na ekonomických zákonoch. Inak povedané,  

socialistický systém  bol predovšetkým sociálny a preto ekonomicky neúspešný 

a kapitalistický systém bol, je a bude asociálny a preto ekonomicky  úspešný. 

 

 

4.1.2 Miesto  Rómov v II. etape rozvoja modernej spoločnosti na území Slovenska 

 

1. Miesto Rómov v politicko-mocenskej štruktúre 

• Miesto Rómov v novo vznikajúcej politicko-mocenskej štruktúre bolo a zostalo po 

celý čas daného obdobia socialistického experimentu marginálne.  

 

• Vysvetliť to najčastejšie používaným argumentom ich diskriminácie nie je dosť 

dobre možné, pretože prednostným objektom diskriminácie sa stali príslušníci 

bývalých vyšších bohatých vrstiev, vrátane s nimi spojenej inteligencie.  

 

• To znamená, že príčinami marginalizácie boli v prvých rokoch skôr  základné 

deficity Rómov, absencia školského vzdelania až negramotnosť, celková kultúrna a  

sociálna a teda i politická zaostalosť.  

 

• V ďalších desaťročiach to bol skôr súhrn či súbeh viacerých okolností, všeobecne 

nízka akceptácia základných hodnôt majoritnej časti spoločnosti, logicky spojená s 

preferovaním základných hodnôt rómskej filozofie žitia  a myslenia, ktorá 

vychádzala z prastarej indickej filozofie  žitia a myslenia. 

 

•  A dôležitú, pravdepodobne rozhodujúcu negatívnu rolu zohrali aj neschopnosť, či 

nezáujem, prípadne i nedostatok  osobnostných  a i intelektových schopností 

presadiť sa v týchto oblastiach a to všetko spojené s nedostatkom vedúcich 

osobností, schopných konkurencie v súťaži s vedúcimi osobnosťami majority. 

 

2. Miesto Rómov v sociálnej štruktúre  

• Treba zdôrazniť, že absencia Rómov vo vznikajúcich  politicko-mocenských 

štruktúrach, nemala z hľadiska ich postavenia  v sociálnej štruktúre vznikajúcej 

novej spoločnosti žiadne negatívne dopady. 

 

• Hlavnými, vyjadrené dobovým jazykom, triednymi nepriateľmi, sa stali v prvom 

rade celé širšie rodiny bývalých finančných elít, čiže majitelia tovární, 

veľkopodnikatelia a veľkostatkári, bankári, veľkostatkári, zbytky príslušníkov 

šľachty a pod. K nim boli priradené aj podstatne širšie vrstvy stredných 

podnikateľov, vlastníkov pôdy, obchodníkov, vyšších úradníkov, vyšších riadiacich 

pracovníkov, stredná vrstva  inteligencie, spojená s bohatšími vrstvami a pod. 
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• K nim boli z ideologických dôvodov oprávnene a z hľadiska všeobecných princípov 

spravodlivosti neoprávnene, zaradení drobní majitelia poľnohospodárskej pôdy, 

drobní obchodníci, remeselníci a iné druhy živnostníkov, ktorí sa živili hlavne 

prácou svojich vlastných rúk, počet ich zamestnancov bol minimálny a bohatí mohli 

byť len z pohľadu tých, ktorí nemali nič.  

 

• Vzhľadom na to, že Rómovia patrili z hľadiska sociálneho medzi tých 

najchudobnejších z chudobných, stali sa automaticky protežovanou sociálnou 

skupinou a vzhľadom na to,  že chudoba sa týkala až na drobné výnimky ich 

všetkých rovnako, tak sa stali aj jedinou protežovanou etnickou skupinou.  

 

• Vzhľadom na ideológiu vedúcej sily, čiže komunistickej strany a patriarchálny 

prístup štátu k pracujúcim masám obyvateľstva to znamenalo, že  etnickí Rómovia 

sa stali automaticky majiteľmi doložky najvyšších  sociálnych výhod. To im na 

jednej strane prinieslo bezprácne materiálne a finančné benefity  a na druhej strane 

presvedčenie, že im to všetko automaticky patrí ako bolestné na krivdy utrpené 

v dávnej i nedávnej minulosti. 

 

3. Miesto Rómov v ekonomickej štruktúre  

• Marginálne miesto Rómov v ekonomike spoločnosti, vyplývajúce s ich nízkeho 

vzdelania a kvalifikácie, ktorú vyžadoval moderný trh práce, sa v období rokov 

1949-1989 prudko zmenilo. Jeho zlepšenie priniesla zmena priorít, osobitne náhrada 

ekonomickej efektivity za uspokojovanie potrieb más, ideologická preferencia plnej 

zamestnanosti a mzdová preferencia fyzickej práce.  

 

4.2 III. pokus o riešenie sociálnych problémov Rómov na Slovensku  

(1949-1989)    

• Dejiny píšu víťazi, presnejšie povedané pisatelia z radov inteligencie, ktorí sú za to 

platení, ako inak, víťazmi. Z toho vyplýva, že životná úroveň týchto pisateľov je, 

bola a bude priamo úmerná  tomu, nakoľko kladne popisujú spoločenský systém, 

ktorý víťazi budujú, a ktorý reprezentuje ich záujmy.  K ospevovaniu predností 

nového víťazného spoločenského systému patrí aj zdôrazňovanie a tvrdá kritika 

nedostatkov starého spoločenského systému, ktorý bol porazený. 

  

• V prípade III. pokusu o riešenie sociálnych problémov Rómov na Slovensku 

v rokoch 1949 – 1989, ktorý bol  neoddeliteľne spojený s obdobím socialistického 

experimentu, nie je jednoduché použiť tento postup, pretože  pravda je taká, ako 

v ďalšom texte preukážeme, že to bol pokus veľmi komplexný, veľmi sociálny 

a Rómom maximálne vyhovoval. Zrušil ich formálnu diskrimináciu a dával im 

životné istoty, ktoré nikdy v minulosti nepoznali a už ani v súčasnej trhovej 

spoločnosti poznať nebudú.  

 

• Paternalizmus systému im neprekážal, ale vyhovoval, štát nevnímali ako totalitný, 

pretože  sa otcovsky staral o naplnenie ich materiálnych potrieb a sloboda myslenia 

a prezentácie názorov im nechýbala ani nemohla chýbať. Po celé a mnohé generácie 

boli vychovávaní v duchu pragmatizmu, ergo v rámci každodenného boja o 

zabezpečenie materiálnych podmienok zachovania ich biologického života. Priestor 

na intelektuálne úvahy, na hlbšiu sebareflexiu, skrátka na akékoľvek teoretizovanie, 

vzdialené od praktického života im nezostal. 
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• Základné oblasti riešenia sociálnych problémov Rómov na Slovensku a ich 

vzájomný súvis teoreticky načrtla už Eva Davidová vo svojej, nami už v tejto práci 

citovanej, prvotine  Bez kolíb a šiatrov, vydanej v roku 1965, ale hlavne ich 

obsahujú texty autorov referátov Celoštátneho aktívu o cigánskej otázke konanom 

20. novembra 1958 a texty autorov referátov  zborníku s názvom Kultúrno-

výchovná práca s cigánskymi obyvateľmi, z roku 1981.  

 

• Eva Davidová si osvojila štyri základné oblasti života, vytýčené už v roku 1958, 

zdôrazňujeme, ktoré sa týkajú nielen Rómov, ale aj širokých más majoritnej časti 

spoločnosti, a to bez ohľadu na etniká, ktoré túto majoritu predstavujú. K týmto 

štyrom oblastiam sme ešte priradili oblasť, ktorá sa týka len Rómov, a ktorú 

považujeme a najťažšiu oblasť z hľadiska zmien v nej,  a preto sme ju zaradili 

v danej klasifikácii na prvé miesto. Daná klasifikácia obsahuje päť oblastí a to sú: 

 

      1.   prevýchova Rómov 

      2.   vzdelávanie Rómov 

4. spôsob obživy Rómov 

5. bývanie Rómov 

6. zdravie  Rómov (objektívne – zdravotná starostlivosť realizovaná a platená majoritou 

– subjektívne – spôsob života Rómov, z neho hlavne spôsob stravovania a spôsob 

trávenia voľného času.) 

 

• K základom, ktoré historicky prvýkrát umožnili komplexnú realizáciu prevýchovy 

Rómov, Eva Davidová uviedla: „Až teraz sa mohlo od základu zmeniť materiálne 

a spoločenské postavenie Cigánov. Naša republika dala cigánskym spoluobčanom 

možnosť riadneho zamestnania, a tým vytvorila predpoklad  k zmene celého ich života. 

Košický vládny program ...to zaručoval: 

 

• ...zaručené budú plne ústavné slobody, najmä sloboda osobná, zhromažďovania, 

spolčovania, prejav mienenia slovom i písmom, domovej, listovej tajnosti, sloboda 

učenia i svedomia a náboženského vyznania. Diskriminácia občanov republiky nebude 

prípustná. (z článku V) ...Vláda sa zo všetkých síl vynasnaží, aby všetci práceschopní 

mužovia a ženy mali možnosť práce a zárobku podľa svojho výkonu. (z článku XIV.)  

(Davidová, E., 1965, s.30-31). 

 

• A ďalej: „V našej republike sa prvýkrát  rieši tzv. cigánska otázka nie ako problém 

národnostný, ale dôsledne ako problém sociálny. Vychádzame z toho, že Cigáni tvoria 

etnickú skupinu nášho obyvateľstva, avšak od ostatného obyvateľstva sa nápadne 

odlišujú zaostalým spôsobom života, spôsobený odlišným sociálno-ekonomickým 

postavením v minulosti.... zásadou dlhodobého výchovného procesu musí byť 

sústavnosť a premyslenosť tejto zložitej práce, vychádzajúcej z dobrej znalosti daného 

prostredia a ľudí, a zo psychologicky správneho prístupu k nim.  

 

• Nie je možné zostávať na pol ceste a uspokojiť sa len s vyriešením niektorých 

materiálnych , viditeľných foriem života. Treba ísť ďalej a sústavne pomáhať cigánskym 

spoluobčanom v premene ich života, čo je často oveľa ťažšie, než pomôcť im dobre 

bývať, naučiť ich pracovať, dobre sa obliekať alebo viesť domácnosť.“ (Davidová, E. 

1965, s. 36)    
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• A ešte predtým upozorňuje, že je nevyhnutné  aby o prospešnosti danej novej cesty boli 

presvedčení v prvom rade samotní Cigáni a teda oni sami pri tomto procese aktívne 

spolupôsobili. „Poskytovanie hmotných výhod ich obvykle len kazí a učí ich spoliehať 

sa na spoločnosť a na štát, ktorý – podľa názoru mnohých Cigánov – má všetko vyriešiť. 

To by však nebolo správne. (Davidová, E. 1965, s. 36) 

   

• A ešte poznámka k pojmu rómska problematika, ktorého obsah je nielen laickou, ale 

často aj odbornou verejnosťou chápaný len intuitívne, a ktorý Davidová formuluje 

nasledovne: „Pod cigánskou otázkou rozumieme súhrn problémov vyplývajúcich 

z odlišností zaostávajúcich foriem spôsobu života a kultúry Cigánov, ktoré treba na 

základe zmeny ich ekonomického postavenia v procese...výchovy odstraňovať . Jedná 

sa najmä o zaostávajúce formy v spôsobe života  a bývania, obliekania  a vedenia 

domácnosti, o prežívajúce formy v spoločenských a rodinných vzťahoch, vo viere, 

zvykoch a svetovom názore Cigánov, jedná sa  aj o vysoké percento negramotnosti 

a pologramotnosti....V priebehu stáročí...vývoj cigánskeho etnika v porovnaní 

s ostatnou spoločnosťou ustrnul. Preto sú tieto prežitky veľmi silné a ich odstránenie je 

a bude ešte zložitým, dlhodobým problémom. (Davidová, E. , 1965, s. 35)  

 

4.2.1 Zákon č. 74/1958 Zb. a smernice pre jeho výkon pre národné výbory 

a dotknuté ministerstvá  

      

4.2.1.1 Zákon č. 74/1958 Zb. zo dňa 17. októbra 1958  o trvalom usídlení kočujúcich  

   osôb – úplné znenie 

 

      „Národné zhromaždenie Republiky československé sa uznieslo na tomto zákone: 

§ 1 

      Národné výbory poskytujú osobám, ktoré vedú kočovný spôsob života, všestrannú pomoc, 

aby mohli prejsť k usadlému spôsobu života; konkrétne  sú povinné týmto osobám pomáhať pri 

zabezpečení vhodného zamestnania a ubytovania a pôsobiť výchovnými prostriedkami sústavne 

k tomu, aby sa stali riadnymi pracujúcimi občanmi. 

§ 2 

      Kočovný spôsob života vedie ten, kto sa v skupinách alebo jednotlivo túla z miesta na miesto 

a vyhýba sa poctivej práci alebo sa živí nekalým spôsobom, a to aj vtedy, ak je v niektorej obci 

prihlásený k trvalému pobytu.   

§ 3 

      Kto zostáva pri kočovnom spôsob života, napriek tomu že mu bola poskytnutá pomoc 

k trvalému usídleniu, bude potrestaný pre trestný čin odňatím slobody na 6 mesiacov až tri roky. 

§ 4 

      Minister vnútra vydá v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi vykonávacie predpisy  

k realizácii tohto zákona, v ktorých môže stanoviť hlavne, akým spôsobom budú realizované 

zápisy do matrík, zaistená evidencia a zisťovaná totožnosť osôb, ktoré viedli kočovný spôsob 

života.   

§ 5 

      Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, s výnimkou ustanovenia §3, ktorý 

nadobúda účinnosti dňom 1. marca 1959; realizujú ho ministri vnútra a spravodlivosti 

v dohode so zúčastnenými členmi vlády.  

Novotný v. r. 

                                         Fierlinger v. r.                        Barák v. r. 

                                         Široký v. r.                             Dr. Škoda v. r.  
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4.2.1.2  Smernica k realizácii zákona č. 74/ 1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb 

            (Ministerstvo vnútra ČR. 5. decembra, 1958)   

• Stručnosť a nutná všeobecnosť daného zákona  a veríme, že čitatelia s nami budú 

súhlasiť, bola dôsledne vyvážená   dôslednou konkrétnosťou vykonávacích smerníc 

k realizácii daného zákona.  

• V tejto súvislosti si dovolíme tvrdiť, že to isté sa podľa nás nedá vždy povedať 

o prijímaných zákonoch a ich vykonávacích vyhláškach  v súčasnosti.   

• Citovaný text týchto smerníc sme skrátili len veľmi málo, aby sme čitateľom ponechali 

dostatočnú možnosť posúdiť ich hlavne cez prizmu toho, či boli dostatočne zamerané 

na prospech vtedajších Rómov, ktorých sa týkali.   

 

„Časť prvá: 

A. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Osobami, ktoré vedú  kočovný spôsob života sa rozumejú: 

a) osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko a zamestnanie, túlajú sa z miesta na miesto a 

vyhýbajú sa poctivej práci alebo sa živia nekalým spôsobom. (osoby kočujúce). 

b) osoby, ktoré sú síce prihlásené v niektorej obci k trvalému pobytu, pravidelne sa 

však túlajú z miesta na miesto a vyhýbajú sa poctivej práci, alebo sa živia nekalým 

spôsobom (osoby polo-kočujúce). Do súpisu je nutné zahrnúť i osoby, ktoré i keď 

sami nekočujú, ale majú zo spôsobu života kočujúcich osôb prospech, alebo ich 

v ňom podporujú. 

 

2. Pokiaľ tieto smernice to ďalej bližšie nerozlišujú, rozumejú sa osobami kočujúcimi, tiež 

osoby polo-kočujúce. 

 

3. Medzi osoby kočujúce a polo-kočujúce nie je možné zaradiť osoby , ktoré síce predtým  

kočovali, ale teraz sa už svojim spôsobom života  nelíšia  výraznejšie od ostatných 

pracujúcich. 

 

B. Úlohy výkonných orgánov národných výborov 

 

4. Výkonné orgány národných výborov plnia úlohy týchto smerníc za súčinnosti stálych 

komisií pre starostlivosť a prevýchovu cigánskeho obyvateľstva a v spolupráci 

s orgánmi Verejnej bezpečnosti. 

5. Výkonné orgány národných výborov sú povinné:  

a)  pomáhať osobám, ktoré vedú kočovný spôsob života pri zaobstaraní vhodného 

ubytovania a zamestnania, 

b) realizovať súpis týchto osôb.  

 

Časť druhá 

Prípravné opatrenia 

 

Usídlenie kočujúcich osôb a ich zaradenie do pracovného pomeru 

 

1. V úzkej spolupráci všetkých dotknutých odborov rád krajských a okresných národných 

výborov bude súčasne vypracovaný plán usídlenia (odbory miestneho hospodárstva  

a dopravy... odbory bytové) ... odbory pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho 

zabezpečenia...podľa podmienok v jednotlivých okresoch a obciach. 

 



53 
 

Pri vypracovaní plánu usídlenia je treba brať ohľad predovšetkým na to, aby viac rodín 

nebolo sústreďovaných na jedno miesto...(spolužitie vo väčších celkoch by utvrdzovalo 

doterajšie nežiadúce zvyky kočujúcich)...V pláne pracovného zaradenia je 

nutné...prihliadnuť k prácam,... ku ktorým majú kočujúce osoby bližší vzťah ... (napr. 

pri stavebných prácach, pri stavbách vodných diel, ... v poľnohospodárstve  a pod. ... 

 

2. ...V súlade s plánom trvalého usídlenia a pracovného zaradenia vyzve výkonný orgán 

miestneho národného výboru kočujúce osoby, aby sa usídlili na určitom mieste. 

Práceschopné osoby tiež vyzve, aby nastúpili na určenom pracovisku do pracovného 

pomeru. Podľa možností je treba týmto osobám ponúknuť viac ubytovacích možností 

a pracovných príležitostí. 

 

3. ...Otázku ubytovania, ktoré je najzávažnejším problémom, je treba riešiť v spolupráci 

s podnikmi, v ktorých majú byť tieto osoby zamestnané, podľa miestnych podmienok 

i provizórne... 

 

4. ...S osobami polo-kočujúcimi prerokuje výkonný orgán, či sa usídlia trvale v mieste 

súpisu, alebo v mieste, ktoré im ponúknu podľa plánu usídlenia.  V druhom prípade je 

treba prerokovať otázku usídlenia a pracovného zaradenia osôb s výkonným orgánom 

príslušného národného výboru.  

 

5. Ak kočujúce osoby nebudú trvale usídlené v mieste (včítane prípadov, keď odmietnu  

ponúknuté miesta trvalého usídlenia, prípadne pracovného zaradenia), upozornia 

výkonné orgány miestnych národných výborov odbor pre vnútorné veci okresného 

národného výboru... Ak sa neuskutoční  trvalé usídlenie osôb v rámci okresu, požiada 

odbor pre vnútorné veci rady okresného národného výboru odbor pre vnútorné veci 

okresného národného výboru odbor pre vnútorné veci rady krajského národného 

výboru o riešenie v rámci kraja.   

 

6. Pokiaľ ide o trvalé usídlenie osôb, ktoré ukončia základnú vojenskú službu, alebo sú 

prepustené z ústavu nápravného zariadenia, nie je vhodné z výchovných dôvodov týmto 

osobám umožňovať návrat do prostredia, v ktorom predtým žili, ale podľa možnosti je  

nutné ich usídliť v miestach, kde ich ďalšia prevýchova ... bude nadväzovať na výsledky 

dosiahnuté ... v ústave nápravného zariadenia. Pritom je treba prihliadať na to, či nejde 

o živiteľov rodín. 

 

Časť tretia. 

Súpis kočujúcich osôb. 

 

1. V dňoch, ktoré určí ministerstvo vnútra bude uskutočnený súpis kočujúcich osôb. 

Vykonajú ho výkonné orgány miestnych národných výborov (odbory pre vnútorné veci) 

v spolupráci s orgánmi Verejnej bezpečnosti a za účasti stálych komisií pre starostlivosť 

o prevýchovu cigánskeho obyvateľstva 

 

2. Všetky kočujúce osoby staršie ako 15 rokov sú povinné sa na vyzvanie dostaviť 

k výkonnému orgánu miestneho národného výboru, na ktorého území sa v dobe  súpisu 

zdržujú. Výkonný orgán zoznámi kočujúce osoby s obsahom zákona a vysvetlí im, že 

realizované opatrenia smerujú k zlepšeniu ich životnej úrovne. ... 
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3. ...Príslušníci rodiny (manželia, deti do 15 rokov) sa zapisujú  do súpisového listu 

spoločne. Ak nežijú rodičia v manželstve, zapisujú sa deti na súpisový list matky.... 

 

4. Orgány realizujúce súpis si vyžiadajú od osôb, ktoré zapisujú do súpisových listov 

potrebné doklady. ...Ak tieto osoby doklady nemajú, uskutoční sa súpis na základe ich 

prehlásenia...k odhadu veku je možné vypýtať si dobrozdanie lekára. 

 

5. O prevedení súpisu sa urobí v občianskom preukaze záznam...len do nových 

občianskych preukazov (vzor 53 )...starý občiansky preukaz sa odoberie... 

 

6. Ak nemá osoba staršia ako 15 rokov občiansky preukaz, bude jej vydané potvrdenie  

o realizácii súpisu, na ktorom bude odtlačok  prstu.  

 

7.  Ak sú pochybnosti o totožnosti kočujúcej osoby, zabezpečí orgán Verejnej bezpečnosti  

jej fotografovanie a overí jej totožnosť. Po dobu overovania totožnosti, sa nesmie osoba 

vzdialiť z obce. 

 

Časť štvrtá. 

 

Evidencia bývalých kočujúcich osôb. 

 

1. Výkonné orgány miestnych národných výborov si ponechajú súpisné listy bývalých 

kočujúcich osôb, ktoré sa po vykonaní súpisu podľa plánu trvale usídlia na ich území.  

 

2. Odbory pre vnútorné veci rád okresných národných výborov postupujú takto: 

a) súpisové listy osôb, ktoré budú usídlené v rámci okresu ...odovzdajú výkonným 

orgánom miestnych národných výborov... 

b) súpisové listy osôb, ktoré budú podľa plánu usídlené mimo okresu, v rámci toho 

istého kraja ... odovzdajú ... príslušnému krajskému národnému výboru, k zaisteniu 

potrebných opatrení. 

 

3. Odbory pre vnútorné veci okresných národných výborov si ponechajú u seba súpisové 

listy...len do doby, než bude vykonané ich trvalé umiestnenie na niektorom mieste. 

Akonáhle sa tak stane postupujú podľa ustanovenia odstavca 2. 

 

4. Ak sa odhlási ...evidovaná osoba z trvalého pobytu v obci, postúpi  výkonný orgán obce 

jej súpisový list, ... výkonnému orgánu v mieste budúceho trvalého bydliska. Ten overí, 

či sa osoba   prihlásila k pobytu na danom mieste. Ak sa tak nestalo, zariadi opatrenia 

potrebné k jej dostihnutiu. 

 

5. Výkonné orgány národných výborov dbajú o to, aby evidencia bola bežne doplňovaná....  

 

Časť piata 

 

Využitie evidencie 

 

1. Výkonné orgány miestnych národných výborov  využívajú evidenciu k riadnemu plneniu 

úloh súvisiacich s prevýchovou bývalých kočujúcich osôb . Využijú ju predovšetkým 

k vykonaniu týchto opatrení: 
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a) zaistí, aby všetky osoby , pojaté do súpisu bez predloženia občianskeho preukazu si 

neodkladne  zabezpečili nový občiansky preukaz, pokiaľ zistia, že sú 

československými štátnymi občanmi. K tomuto účelu je treba preskúmať  potrebné 

doklady a chýbajúce získať; 

 

b) zariadi uskutočnenie potrebných matričných zápisov  a vystavenie matričných 

dokladov o týchto zápisoch  pre tieto osoby a ich rodinných príslušníkov; 

 

c) v prípade pochybností o štátnom občianstve osôb požiadajú odbor pre vnútorné veci 

rady okresného národného výboru o preskúmanie štátneho občianstva, poprípade 

o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.  

 

d) preskúmajú, či sú všetky osoby staršie ako 15 rokov, ktoré sa v obci po súpise 

usídlili, sú prihlásené k trvalému pobytu; 

 

e) venujú pozornosť vojenskej povinnosti všetkých mužov, ktorí predtým kočovali. 

V spolupráci s odbormi pre vnútorné veci a vojenskou správou preskúmajú ich 

branný pomer a v prípade potreby urobia potrebné opatrenia. 

 

f) dohliadajú na to, aby všetky zamestnané osoby,  aby všetky zamestnané osoby mali 

v občianskom preukaze alebo na potvrdení o prevedení  súpisu zapísaný svoj 

pracovný (učebný) pomer. 

 

2. Popri úlohách uvedených v odstavci 1. je možné v plnej miere využívať evidenciu 

k celému radu ďalších úloh, ktoré vyplývajú z prevýchovy predtým kočujúcich osôb... 

 

a) sledujú pracovné zaradenie týchto osôb, trpezlivo im vysvetľujú prípadné 

nedostatky; 

 

b) starajú sa o odstránenie negramotnosti osôb a venujú zvýšenú pozornosť hlavne 

výchove ich detí ... U detí zamestnaných rodičov zaisťujú ich umiestnenie v jasliach, 

materských školách a školských družinách; 

 

c) starajú sa vo zvýšenej miere o zdravotné podmienky a stav týchto osôb (zariadia 

hlavne pravidelný lekársky dohľad a odstraňovanie hygienických problémov);  

 

d) starajú sa o  kultúrny a telesný rozvoj osôb. V spolupráci s kultúrnymi zariadeniami 

a dobrovoľnými organizáciami zaisťujú opatrenia, ktoré prispejú o odstráneniu ich 

kultúrnej zaostalosti ( napr. kurzy domácich prác pre ženy, prednášky, besedy 

o výchove detí, hygiene a iných zdravotníckych otázkach, občianskych právach 

a pod.) a povedú k zapojeniu sa týchto osôb do spoločenského života. 

 

3. Pri výchovnej práci je potrebné zameriavať sa predovšetkým na prácu medzi...osobami, 

u ktorých sú väčšie predpoklady, že sa rýchlejšie prispôsobia normálnemu spôsobu 

života. ...Skúsenosti potvrdzujú, že sa osvedčuje výchovná práca medzi ženami, pričom 

je nutné využívať pomoc výborov žien, ktoré môžu urýchliť výchovný proces tiež tým, že 

predtým kočujúce ženy naučia základom hospodárenia, vedeniu domácnosti a pod.  

...celkový nízky vekový priemer medzi kočujúcimi osobami...je treba mať na zreteli napr. 

pri posudzovaní ich pracovnej schopnosti, celkového zdravotného stavu a pod.  
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Časť šiesta 

Evidencia pracovného zapojenia 

 

      Odbory pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných 

výborov robia pri zabezpečovaní zamestnania bývalých kočujúcich osôb tieto opatrenia : 

a) založia evidenciu o zamestnaní týchto osôb. K tomuto účelu použijú oznámenie 

podnikov o prijatie pracovníka , ktoré povedú abecedne; 

 

b) zabezpečujú prijímanie osôb do stáleho zamestnania. Pritom kontrolujú, aby ich 

zamestnávatelia neprijímali bez potvrdenia o rozviazaní predošlého pracovného 

pomeru; 

 

c) kontrolujú, aby zamestnávatelia nerozväzovali s týmito osobami bez závažných príčin 

pracovné pomery. So zamestnávateľmi tiež dohodou, aby pracovné pomery  neboli 

rozväzované obojstrannou dohodou, ale len po predchádzajúcom súhlase odboru 

pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia. Súčasne ich upozorní na 

povinnosť hlásiť všetky zmeny v zamestnaní osôb a prerokujú s nimi aj formy 

výchovného pôsobenia pracovného kolektívu;  

 

d) v nábore, ktorý sami pre podniky organizujú, uzatvárajú zmluvy s tými pracovníkmi, 

u ktorých je predpoklad dobrej pracovnej morálky; 

 

e) dbajú aby deti týchto osôb po ukončení školskej dochádzky  (pokiaľ nebudú ďalej 

študovať) boli prevažne zaradené do učebného pomeru. 

 

Časť siedma  

 

Záverečné ustanovenia. 

 

1. Súpisové listy budú dodané odborom pre vnútorné veci rád krajských národných 

výborov, ktoré ich v potrebnom množstve dodajú na požiadanie odborom pre vnútorné 

veci rád okresných národných výborov. Tie zaistia ich distribúciu dotknutým  výkonným 

orgánom miestnych národných výborov. 

 

2. Po uskutočnení súpisu podajú výkonné orgány miestnych národných výborov odboru 

pre vnútorné veci rady okresného národného výboru správu o priebehu súpisu, v ktorej 

tiež uvedú, koľko osôb vzali do súpisu a koľko z toho bude usídlených  mimo územia 

obce, poprípade koľko osôb odmietlo ponúknuté miesto trvalého usídlenia. U týchto 

údajov je treba ešte zvlášť uviesť  počet osôb starších ako 15 rokov. Odbory pre 

vnútorné veci spracujú ihneď tieto údaje v rámci okresu a oznámi ich odboru pre 

vnútorné veci krajského národného výboru, ktorý ich odovzdá podľa jednotlivých 

okresov i v krajskom súhrne ministerstvu vnútra. 

 

3. Odbory pre vnútorné veci rád krajských a okresných národných výborov zoznámia 

s obsahom týchto smerníc  výkonné orgány miestnych národných výborov a zaistia ich 

realizáciu. 

Námestník ministra: 

Jindřich Kotál, v.r. 
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4.2.1.3  Výchova  a vyučovanie cigánskych detí  

           (Zbierka inštrukcií pre výkonné orgány  národných výborov,  ministerstvo školstva  

           a kultúry, 30. septembra, 1958) 

• „Predošlý režim zanechal negatívne stopy v povahe a v spôsobe života cigánov.  Keď sa 

mnohí prispôsobili novému životu, zostáva ešte časť cigánov, ktorí sa vyhýbajú práci 

a žijú na nízkej životnej a kultúrnej úrovni. Týmito nedostatkami je ohrozovaný 

predovšetkým úspešný vývoj cigánskych detí. 

• Časť cigánskych detí nedochádza doposiaľ vôbec do školy , alebo dochádza 

nepravidelne. Miesto školského vyučovania sa cigánske deti potulujú po ulici, bývajú 

nahovárané na  žobranie i krádeže a ich mravný vývoj je tým ohrozený. Jednou z príčin 

toho je nezáujem rodičov. Nepriaznivo tiež pôsobí pomer učiteľov k cigánskym deťom. 

Niektorí učitelia im nevenujú vždy potrebnú individuálnu starostlivosť. Tieto skutočnosti  

spôsobujú, že cigánske deti zaostávajú. 

• A niektoré z nich končia školskú dochádzku v 3. alebo 4. postupnom ročníku. To sa 

nepriaznivo prejavuje i pri ich zaradovaní do povolania.     

      

 K odstráneniu týchto nedostatkov vydáva ministerstvo školstva  a kultúry tieto smernice: 

 

Článok I. 

 

(1) Cigánske deti rovnako ako ostatné deti navštevujú všeobecne vzdelávaciu školu; 

väčšinou však vyžadujú zvýšenú výchovnú starostlivosť. 

 

(2) Učitelia sú povinní venovať cigánskym deťom individuálnu starostlivosť, dbať o ich 

pravidelnú a včasnú dochádzku do školy a osobne sa presvedčovať, v akých pomeroch 

žijú. K odstráneniu zistených nedostatkov tesne spolu pracujú so združením rodičov 

a priateľov školy, s pionierskou a školskou organizáciou ČSM. 

 

(3) Výkonné orgány národných výborov zaisťujú, aby rodičia cigánskeho pôvodu 

prihlasovali svoje deti k súpisu do školy. Riaditeľ školy upozorní rodičov, ktorí nedbajú,  

aby deti dochádzali do školy pravidelne a včas, na ich povinnosti a oznámi to zároveň 

príslušnému výkonnému orgánu národného výboru.  

 

(4) Ak neprihlásia  rodičia deti k zápisu alebo nedbajú o ich pravidelnú a včasnú 

dochádzku do školy, aj napriek tomu, že boli riaditeľom školy upozornení, urobí orgán 

národného výboru potrebné opatrenia k náprave, a to v prípade potreby i s použitím 

trestnej právomoci správnej, prípadne postupuje podľa zákona o sociálnoprávnej 

ochrany mládeže. 

 

(5) Aby bola zaistená riadna výchova detí už v predškolskom veku a starostlivosť 

o prevýchovu detí školského veku mimo dobu vyučovania, je treba umiestňovať cigánske 

deti v materských školách a v družinách mládeže, i keď ich matka nie je zamestnaná. 

Príspevky rodičov sa vyberajú ako za ostatné deti.  

 

(6) Ak je nutné umiestniť cigánske dieťa v detskom domove v prípadoch, keď toto dieťa 

nežije u rodičov alebo ak bola pre nedostatočnú starostlivosť rodičov súdom vyslovená 

ústavná, respektíve ochranná  výchova, zaistí záchytný detský domov  umiestnenie 

dieťaťa  s maximálnym urýchlením. Ošetrovné sa vyberá podľa platných predpisov. 
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(7) Odbory školstva a kultúry rád národných výborov budú pomáhať príslušným odborom 

pri rozmiestňovaní cigánskych detí do povolaní tak, aby každý prípad bol riešený 

s prihliadnutím k potrebe zvyšovať kultúrnu a  hospodársku úroveň cigánskych rodín. 

Sledujú, aby kvalifikovaní pracovníci boli zaisťovaní aj z radov cigánskej mládeže.  

Zvýšenú starostlivosť venujú tiež výberu cigánskych detí k ďalšiemu štúdiu. 

 

Článok II. 

 

(1) Pre zanedbané cigánske deti staršie ako 8 rokov, ktoré doposiaľ vôbec nedochádzali do 

školy alebo chodili tak nepravidelne, že ich nemožno zaradiť ani do 2. postupného 

ročníka všeobecne vzdelávacej školy, zriadi odbor školstva  a kultúry  rady okresného 

(mestského, obvodného) národného výboru na prechodnú dobu samostatnú školu alebo 

triedu len pre cigánske deti. Táto škola  (trieda) je školou (triedou) pre mládež 

vyžadujúcu zvláštnu starostlivosť  (Vestník MŠ, 1953, s. 164) 

 

(2) Samostatnú školu možno zriadiť tam, kde by táto škola bola umiestnená mimo objekt 

všeobecne vzdelávacej školy, a kde by boli zriadené najmenej dve triedy pre cigánske 

deti. Ak bude zriadená len jedna trieda, alebo ak budú triedy umiestnené v objektoch 

všeobecne vzdelávacej školy, pričlení sa správou k všeobecne vzdelávacej škole.  

 

(3) Triedu je možno zriadiť pri najmenšom počte 12 zanedbaných cigánskych detí starších 

ako 8 rokov; výnimočne je možné takú triedu zriadiť podľa miestnych podmienok  i pri 

počte nižšom než 12 zanedbaných cigánskych detí, a to zvlášť tam, kde je značný počet 

žiakov  v triede všeobecne vzdelávacej školy, a v ktorej by bolo viac než 8 starších 

zanedbaných cigánskych žiakov, ktorí by mohli svojou prítomnosťou ohrozovať plnenie 

úloh triedy všeobecne vzdelávacej školy. Túto výnimku povoľuje odbor školstva 

a kultúry rady KNV. Najvyšší počet na triedu sa stanoví na 20. Aby bola škola čo 

najlepšie využitá, budú do nej prijímané  cigánske deti bývajúce aj mimo jej obvod, 

pokiaľ môžu do školy dochádzať.  

 

(4) Škola alebo trieda sa označuje Národná škola v........... i v tom prípade, keď ide o triedu 

pričlenenú správou k všeobecne  vzdelávacej škole. V žiadnom prípade nebude škola 

alebo trieda označovaná dodatkom „pre cigánske deti“. O zaradení cigánskych detí do 

postupných ročníkov rozhoduje riaditeľ škola  v dohode s triednym učiteľom na základe 

previerky vedomostí žiaka. 

 

(5) Na vysvedčení sa vyznačí, v ktorom postupnom ročníku bolo dieťa vyučované, obdobne 

ako na školách s menším počtom tried. Preradenie žiaka do vyššieho postupného 

ročníka je možné medzi školským rokom. 

 

(6) V škole (triede) sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov pre národné školy, 

pričom triedny učiteľ uskutoční výber základného učiva tak, aby sa splnil čo najlepšie. 

 

(7) O každom žiakovi vedie triedny učiteľ osobný záznam. V ňom uvedie všetky skutočnosti, 

ktoré majú podnietiť individuálnu starostlivosť o zanedbané cigánske dieťa i pri ďalšej 

školskej  dochádzke. Sústavnou výchovou a prostriedkami k tomu primeranými vývoju 

a individuálnym schopnostiam detí poskytuje škola zvýšenú starostlivosť. Učitelia sa 

zameriavajú hlavne na prekonávanie nedostatkov spôsobených predošlou 

neuspokojivou a nesprávnou výchovou a na odstránenie nedostatkov v českom jazyku. 
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(8) Vzhľadom k predpokladanej ,počiatočnej únave cigánskych detí ich malé schopnosti sa 

sústrediť, ich záujmu o spev a tanec, upraví učiteľ ... rozvrh hodín tak, aby získal čo 

najväčší záujem o prácu. ... redukciu učiva, ale tak, aby žiaci mohli úspešne pokračovať 

vo vzdelávaní vo vyšších postupných ročníkoch, bez medzier v základných 

vedomostiach.  

 

(9) Pri výbere učiteľov sa venuje bedlivá pozornosť tomu, aby v týchto školách pracovali 

skúsení, politicky i pedagogicky zdatní učitelia. 

 

(10) Škola pre cigánske deti je  školou pre mládež, ktorá sa ťažko vychováva. Učitelia 

sa zaraďujú do kategórie učiteľov škôl pre mládež vyžadujúcu zvláštnu starostlivosť. 

 

(11) Triedy pre cigánske deti sa započítavajú riaditeľom škôl do počtu tried 

príslušnej školy  pre stanovenie funkčného platu i vyučovacej povinnosti... 

 

(12) Školy alebo triedy pre cigánske deti sa zriaďujú v rámci schváleného štátneho 

plánu rozvoja národného hospodárstva a schváleného rozpočtu. 

 

(13) Aby bola výchova cigánskych detí zaistená po celý deň, odporúča sa zriaďovať   

  pri týchto školách družiny mládeže. 

 

Článok III. 

 

(1) Učiteľ venuje za účasti pionierskej organizácie zvláštnu pozornosť organizovaniu 

celkového života cigánskych detí, ich mimoškolskej práci, a to v spolupráci s družinou 

mládeže, prípadne detským domovom....Záujmovú činnosť v krúžkoch zameriava na 

vytváranie žiadúcich návykov a zručností.   

  

(2) Svojim výchovným pôsobením ovplyvňujú učitelia (vychovávatelia) nepriamo i rodičov 

a súrodencov cigánskych detí a ich prostredia, a využívajú k tomu osobný styk s nimi. 

 

(3) Aby prevýchovný proces bol plynulý a úspešný, získava škola  podporu verejnosti 

a zvlášť združenia rodičov a priateľov školy. 

 

(4) Okresní školskí inšpektori sledujú výchovné a vyučovacie výsledky u cigánskych detí 

a robia opatrenia k dosiahnutiu cieľa. 

 

(5) Ak je žiak schopný sa vzdelávať v škole všeobecne –vzdelávacej, preradí sa do tejto 

školy i medzi rokom. Podnet k tomu dá triedny učiteľ, riaditeľ, okresný inšpektor, orgán 

starostlivosti o mládež alebo rodičov. O podnete rozhodne riaditeľ školy... 

 

Článok IV. 

 

(1) Cigánske deti, u ktorých nebol jasne preukázaný chybný duševný vývoj, nesmú byť 

zaraďovaný do zvláštnych škôl. 

(2) Riaditelia zvláštnych škôl osobne zodpovedajú  za to, že bez prerokovania  komisie pre 

evidenciu mládeže vyžadujúcu zvláštnu starostlivosť  a schválenia odboru pre školstvo  

a kultúru rady ONV nebudú cigánske deti prijímané do zvláštnych škôl. 
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(3) Predsedovia komisií pre evidenciu mládeže vyžadujúcu zvláštnu starostlivosť dôsledne 

dbajú, aby nedochádzalo k nesprávnemu zaraďovaniu cigánskych detí do zvláštnych 

škôl alebo do iných druhov škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.  

  

(4) Pokiaľ už boli cigánske deti do zvláštnych škôl nesprávne zaradené alebo prijaté, 

preradí sa do školy všeobecne vzdelávacej alebo do školy alebo triedy pre cigánske deti. 

 

(5) Evidenciu zanedbaných cigánskych detí vedie komisia pre evidenciu mládeže 

vyžadujúcej zvláštnu starostlivosť, ktorá sleduje, aby sa všetkým deťom dostalo náležitej 

starostlivosti a aby boli v dobe čo najkratšej preraďované do školy všeobecne 

vzdelávacej. 

I. Námestník ministra školstva a kultúry  

Mucha v. r. 

 

4.2.1.4 Smernica pre zdravotnícku prácu u osôb, ktoré viedli kočovný spôsob života 

            (Ministerstvo zdravotníctva 10. januára 1959) 

 

• „ Medzi obyvateľstvom ČSR zostáva stále určitá skupina osôb, ktorá sa svojimi návykmi 

značne líši od prevažnej väčšiny ostatného obyvateľstva. V súčasnej dobe ide o osoby 

až doposiaľ žijúce kočovným  a polo kočovným životom  a osoby síce usídlené, ale žijúce 

na nízkej životnej úrovni. Ide hlavne o cigánov. Odlišné zvyky všetkých týchto ľudí boli 

vyvolané ich zvláštnym spôsobom života po dlhú dobu, cez ktorú žili odlúčení od 

ostatného obyvateľstva, a kde boli vystavení najhrubšiemu hospodárskemu a 

sociálnemu útlaku. 

 

• Týmto osobám, nech už ide o kočujúce alebo usídlené, je nutné venovať zvýšenú 

pozornosť celej zdravotnej služby tak, aby sa im dostalo zvýšenej zdravotníckej 

starostlivosti a aby pôsobením zdravotníckej osvety sa urýchlene zmenšoval a postupne 

mizol rozdiel medzi nimi a ostatným obyvateľstvom, pokiaľ ide o ich zdravotnícke 

vedomosti a názory. K dosiahnutiu tohto cieľa je však potrebné osvetovo pôsobiť aj na 

ostatné obyvateľstvo,  aby sa  nevytvárali priehrady medzi ním a osobami žijúcimi na 

nízkej životnej úrovni. 

 

• Ministerstvo zdravotníctva  ukladá odborom zdravotníctva rád KNV a odborom 

pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád ONV, aby postupovali 

podľa smerníc pre zdravotnícku prácu u osôb, ktoré viedli kočovný spôsob života. 

Smernice tvoria prílohu tejto inštrukcie. 

 

SMERNICE 

pre zdravotnícku prácu s osobami, ktoré viedli kočovný spôsob života  

 

I. 

      (1) Vedúci odborov zdravotníctva rád KNV a vedúci odborov pracovných síl, zdravotníctva 

a sociálneho zabezpečenia rád ONV budú presadzovať, aby národné výbory prizvali do komisií 

pre starostlivosť a prevýchovu cigánskeho obyvateľstva, pokiaľ sa tak už nestalo, zástupcov 

zdravotnej správy, a aby tieto komisie vytvárali zo svojho stredu aktívy zložené z odborných 

pracovníkov v zdravotníctve, členov masových organizácií, hlavne Jednotnej odborovej 

organizácie pracujúcich a pracovníkov Československého Červeného kríža.  
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Z odborných pracovníkov je žiadúca účasť krajského (okresného) hygienika, detského lekára, 

internistu, ... krajského (okresného) osvetového lekára,  ak je treba tiež dermatovenerológa 

pôrodníka a očného lekára.  

 

      (2) Tieto aktívy sa starajú o zvýšenú zdravotnícku starostlivosť o osoby, ktoré viedli kočovný 

spôsob alebo žijú na nízkej životnej úrovni a o vykonávaní zdravotníckej osvety. 

 

      (3) Aktívy sa schádzajú pravidelne. 

 

II. 

      (4) Pri práci medzi osobami, ktoré viedli kočovný spôsob života, je nutné bezpodmienečne 

sa vyvarovať všetkého, čo by medzi nimi mohlo vzbudiť dojem diskriminácie. Hlavne nesmejú  

byť organizované hromadné akcie, zamerané len na cigánske obyvateľstvo a ako také 

vyhlasované. Ak je nutné takú akciu uskutočniť , musí byť vyhlásená ako všeobecná, pre všetko 

obyvateľstva  (napr. očkovanie detí). 

 

      (5) Obvodní lekári a detskí lekári v obvodných zdravotníckych strediskách a v detských 

poradniach vedú okrem zdravotných záznamov evidenciu týchto osôb. Táto evidencia umožňuje 

hlavne pravidelné konanie návštev. 

 

(6) Okresný hygienik zakladá obdobnú kartotéku pre jednotlivé rodiny osôb, ktoré viedli 

kočovný spôsob života, usídlených v okrese. Pokiaľ tieto osoby bývajú v izolovaných 

osadách (uliciach, štvrtiach) urobí sa pasport celého sídliska, u ostatných, bývajúcich 

roztrúsene, pasport obývaných objektov.  

 

(7) Obvodní lekári a detskí lekári v obvodných zdravotníckych strediskách a v detských 

poradniach vykonajú prehliadky osôb, ktoré viedli kočovný spôsob života, a ktoré sú 

usadzované. Pozvanie k prehliadkam je nutné vykonávať individuálne a postupne, aby 

prehliadky nemali charakter nárazovej akcie.  

 

(8) Pri vyšetrení je nutné  sa zvlášť zamerať na známky prenosných nemocí (trachómu, 

parazitárnych onemocnení, tbc, chorôb kožných a pohlavných hlavne plesní, kvapavky 

a lues. Je vhodné vyšetriť aspoň orientačne moč a u tých osôb, kde je podozrenie 

z ochorenia prenosnou chorobou alebo bacilonosičstva, vykonať tiež odber moču, 

stolice, krvi, eventuálne ďalšieho materiálu pre potrebné vyšetrenia podľa povahy 

onemocnenia. Odber tohto materiálu ale zásadne sa nesmie konať ako hromadné 

opatrenie bez epidemiologického odôvodnenia. 

 

(9) Zároveň s touto prehliadkou je nutné zaistiť rtg vyšetrenie pľúc všetkých osôb a vykonať 

skúšku tbc alergie u osôb do 30 rokov. Pri podozrení z onemocnenia tuberkulózou je 

nutné okamžite zariadiť ďalšie odborné vyšetrenia poprípade ošetrenia. Pri podozrení 

na mimo pľúcnu tbc  je nutné konzultovať tuberkulózne oddelenie. Osoby nemocné tbc 

alebo z onemocnenia podozrivé, sa spravidla prednostne hospitalizujú. Voči 

nedisciplinovaným osobám, predovšetkým nemocným tbc, je nutné po vyčerpaní 

všetkých presvedčovacích akcií postupovať podľa trestného práva...  

 

(10). Očkujúci lekári budú postupne  vykonávať u osôb, ktoré viedli kočovný spôsob života       

        života,   všetky povinné očkovania. 
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     (11). Príslušní detskí lekári venujú zvýšenú pozornosť hlavne novorodencov a deťom  

             predškolského veku  a umiestňujú ich v prípade potreby prednostne v nemocniciach      

             alebo zdravotne – výchovných zariadeniach. 

 

     (12) Vedúci lekár ženského oddelenia okresnej nemocnice s poliklinikou (polikliniky) 

organizuje za pomoci pôrodných asistentiek v obvodnom zdravotníckom stredisku preventívne 

prehliadky žien, ktoré zatiaľ neboli vyšetrené, pričom sa zameria predovšetkým na cigánske 

ženy.  Snaží sa o evidenciu  tehotných v  poradniach a o zvýšenie hospitalizácie pôrodov. 

     

     (13) Krajský lekár  pre starostlivosť o ženu a dieťa si vyžiada od vedúcich lekárov ženských 

oddelení okresných nemocníc s poliklinikou (polikliník) správu o zdravotnom stave žien tejto 

skupiny obyvateľstva, hlavne o stave tehotných. 

 

     (14) Odporúča sa , aby pri vykonávaní odborných vyšetrení bola odoberaná krv na BWR. 

 

III. 

 

    (15) Hygienickú a proti epidemiologickú prácou..., riadi okresný hygienik, ktorý v týchto 

otázkach vedie metodicky obvodných lekárov a detských lekárov v zdravotníckych strediskách 

a v detských poradniach. V rodinách zaisťujú hygienickú a hlavne protiepidemiologickú  

starostlivosť obvodní lekári a detskí lekári za pomoci zdravotníkov ČSČK. 

  

(16) Okresný hygienik 

 

a)  dbá, aby osoby , ktoré viedli kočovný spôsob života, boli usídľované na takých miestach,  

      ktoré neohrozia ich zdravotný stav; hlavne musí byť na takom mieste vždy k dispozícii  

      záchod a nezávadná pitná voda . Nemožno pripustiť aby pre usídľovanie týchto osôb boli  

      používané opustené domy  v cigánskych osadách, z ktorých boli obyvatelia vysťahovaní; 

 

b)  v existujúcich cigánskych osadách vykonajú previerku zdrojov pitnej vody a v spolupráci  

     s príslušnými orgánmi ONV ak zistia nevyhovujúci stav, zjednajú nápravu. Ak je nutné    

     zabezpečiť podá návrh na ich prednostné vybudovanie ... občianskou svojpomocou (v akcii  

    “Z“ pokiaľ to nevyžaduje z bezpečnostných dôvodov výhradne odborné sily. V rámci tejto  

     akcie môžu byť zabezpečené aj chýbajúce hygienické zariadenia,  ale po dôkladnej  

     prípravnej práci osvetovej a ich zmysle a používaní; 

 

c)  V spolupráci s lekármi školskej zdravotnej služby a učiteľmi škôl zaistí prehliadku všetkých  

     školských detí (najlepšie formou prehliadky čistoty), hlavne ak ide o výskyt vší, a zaistí  

     vykonanie potrebného odhmyzenia. Súčasne zaistí prípadné odvšivenie u ostatných členov    

     rodiny, z ktorých zavšivené deti pochádzajú. ... (u cigánov sa nesmie požadovať ostrihanie  

     vlasov)... Tieto akcie je nutné považovať za ohniskové; náklady teda nesie štát. 

 

d) pri usídľovaní zisťuje stav zaočkovanosti detí . Pri pochybnostiach je nutné vychádzať  

     z predpokladu, že dieťa očkované nebolo. Pri očkovaní sa musí postupovať individuálne   

     a trpezlivým presvedčovaním dokázať neškodnosť a účelnosť očkovania.  

 

e) účastní sa aktívne spolu s ostatnými pracovníkmi hygienickej a protiepidemiologickej  

    služby osvetovej práce medzi osobami, ktoré viedli kočovný spôsob života. 
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      (17) Zdravotnícki pracovníci za pomoci zdravotníkov ČsČK zisťujú pri návštevnej službe  

              v rodinách zdravotnícke nedostatky. Zistené nedostatky odstraňujú priamo na mieste  

poučením, ak je poučenie bezvýsledné za súčinnosti orgánov verejnej bezpečnosti.  V prípade 

potreby budú kontroly vykonávané pravidelne. 

 

IV. 

     (18) V prevýchove osôb, ktoré viedli kočovný spôsob života, má veľký význam správne 

zameraná a realizovaná zdravotnícka osveta. Má v podstate dve hlavné úlohy:  

a) zvyšovanie hygienickej a kultúrnej úrovne týchto osôb, 

 

b) pomoc pri politickovýchovnom pôsobení   na ostatné obyvateľstvo  k docieleniu jeho  

    správneho postoja k týmto osobám. 

 

     (23) Pozornosť  je treba venovať predovšetkým otázkam zvyšovania hygieny bývania 

(zriaďovanie studní, záchodov, smetísk,...  dbať, aby v jednom byte bývala  len jedna rodina 

a hygieny osobnej (odvšivenie, umývanie sa, čistota odevov) otázkam správneho ošetrovania 

a výchovy detí, výživy...boja proti prenosným chorobám, hlavne pokiaľ ide o očkovanie , 

otázkam boja proti alkoholizmu a prostitúcii, poučovanie o antikoncepcii a propagácii 

preventívnych prehliadok, hospitalizácie pôrodov , návštev poradní a pod.  

     (25) Pri vykonávaní zdravotníckej osvety je treba postupovať taktne, pôsobiť na city 

cigánskych rodičov, osobitne na ich lásku k deťom, podporovať  a využiť ich túžbu vyrovnať sa 

ostatnému obyvateľstvu  a mať stále na zreteli, že v socialistickej spoločnosti sú si všetci 

občania skutočne rovní.    

 

V. 

     27) Podľa týchto smerníc je treba postupovať nielen u osôb, ktorých sa týka zákon č. 

74/1+958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb, ale i u osôb už usídlených, ale žijúcich na 

nízkej životnej úrovni. 

Minister: 

Dr. Jozef Plojhar v. r. 

 

 

4.2.2    Práca medzi cigánskym obyvateľstvom  

            (Výber z referátov celoštátneho  aktívu z 28. novembra 1958 )  

      

4.2.2.1 K otázkam práce medzi cigánskym obyvateľstvom v ČSR 

            Otakar Zeman (pracovník sekretariátu UV KSČ) 

• „ Na fronte boja za nového...človeka musíme mať na zreteli všetok náš ľud. Nemohli by 

sme u nás hovoriť o dovŕšení kultúrnej revolúcie, keby sme ponechali na nízkej životnej 

a kultúrnej úrovni skupinu našich občanov cigánov. Ich prevýchove, zlepšeniu ich 

životnej úrovne po všetkých stránkach, ich presvedčovaniu, aby zanechali primitívny 

spôsob života  a aby sa prispôsobili životu našich ostatných občanov...musíme venovať 

zvýšenú pozornosť, starostlivosť a pomoc. ...“ (Zeman, O. 1958, s.5). 

 

• „ ... priaznivé podmienky mali kladný vplyv na celý rad cigánskych občanov, ktorí 

využili nikdy predtým nebývalých pracovných  príležitostí k zapojeniu do pracovného 

procesu a k trvalému usídleniu. Niektorí cigánski občania už dosiahli alebo postupne 

dosahujú kultúrnu úroveň ostatných pracujúcich. Táto skupina je však stále svojim 

počtom malá a rastie ... veľmi pomaly.“  (Zeman, O. 1958, s.6).  
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• „ Ak máme dosiahnuť žiadúcich výsledkov, musíme mať na zreteli prevýchovu cigánov 

ako celý komplex otázok tak, ako ich vo svojej vzájomnej závislosti prináša život. Hlavný 

článok prevýchovy cigánskeho obyvateľstva spočíva v ich zaradení do trvalého 

pracovného procesu. S tým je zároveň nerozlučne spojené aj ich trvalé usídlenie. Ťažké 

národohospodárske  straty sú spôsobované tým, že tu máme rezervu niekoľko desiatok 

tisíc prevažne mladých cigánov, ktorí buď vôbec nepracujú, alebo je ich pracovný výkon 

veľmi nízky.“ (O. Zeman, 1958, s. 7-8) 

 

• „Najlepšie skúsenosti v prevýchove cigánov dosiahli práve tam, kde sú cigáni 

zaraďovaní na pracovisko nie v celých skupinách, ale jednotlivo medzi ostatných 

pracujúcich.... V pevnom...kolektíve si cigáni rýchlejšie osvoja vytrvalosť, presnosť a 

disciplínu pracoviska....Pri rozmiestňovaní do pracovného procesu je treba tiež 

vychádzať zo skúseností... že obľúbenejšími sú práce pod šírim nebom, v stavebníctve, 

na stavbách vodohospodárskych diel, lesné a poľnohospodárske práce. Podmienkou je 

ale čo najväčšie rozptýlenie  medzi ostatných pracujúcich.“ (O. Zeman, 1958, s. 9) 

 

• „Veľmi pálčivým problémom je bytová otázka cigánov ... Pri rozdeľovaní bytov musíme 

dodržovať zásadu, čo najviac ich rozptýliť medzi ostatné obyvateľstvo. Zásadne je nutné 

skoncovať s ďalším sústreďovaním cigánov v jednotlivých domoch...uliciach...štvrtiach 

...osadách. Tento spôsob hromadného ubytovania spôsobuje zachovávanie zaostalých 

nekultúrnych a nehygienických foriem života a do značnej miery  bráni prenikaniu 

prevýchovného vplyvu ostatného obyvateľstva. Niekedy cigáni, aj keď bývajú pomerne 

ďaleko od seba, sa schádzajú, dochádza k bitkám a iným nežiadúcim javom. Okrem toho 

je známym, ale celkom nežiadúcim javom, že ak sa objaví  v meste  cigánska rodina, za 

niekoľko dní, alebo týždňov sa za nimi prisťahuje celá skupina. Výchovná práca bude 

teda možná predovšetkým v takých podmienkach, kde kočujúce osoby, alebo ich   rodiny 

nebudú žiť vo väčších skupinách, ale rozptýlene medzi ostatnými občanmi. (Zeman, O. 

1958, s.12). 

 

• „Tam, kde nepôsobí najbližšie okolie ako prevýchovný činiteľ, tam kde sústavne 

národné výbory nekontrolujú, alebo tam kde býva spolu viac cigánskych rodín, 

neoboznámených s modernou bytovou kultúrou, dochádza ku značným škodám  na 

domovom majetku.  Sú početné sťažnosti , že cigáni odstraňujú sporáky z kuchyne pred 

dom, kde potom varia, ako palivo používajú podlahy, rámy dverí a okien, niekedy 

i krovov a povál, takže dom zakrátko nie je obývateľný. (Zeman, O. 1958, s.13). 

 

• ...Početné prípady poškodenia domového majetku sú aj v našom hlavnom meste. 

Zvláštnym problémom, týkajúcim sa hlavne Slovenska, sú cigánske osady. Uznesenia 

UV KSČ ukladá národným výborom, aby sa zamerali na plánovité rušenie týchto 

cigánskych osád. To určite nie je ľahká úloha. V prvom rade prideliť bytové jednotky 

cigánom, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere. Ťažšie ale bude presvedčiť obyvateľov 

v obci, aby prijali cigánsku rodinu medzi seba.“  (Zeman, O. 1958, s.13-14). 

 

• „Jedným z ďalších závažných nedostatkov nutne vyplývajúcich z nízkej kultúrnej úrovne 

spôsobu života väčšiny cigánov je úplne nedostatočná hygiena  a veľmi špatný 

zdravotný stav...v Hradeckom kraji sa len 10% cigánov dožíva veku nad 45 rokov. 

Svedčí to o značnej úmrtnosti v mladom veku, ktorá je zvlášť vysoká u žien a detí. Úplne 

neudržateľným javom je časté materstvo aj trinásťročných dievčat. Hodne cigánov sa 

vyhýba  základnej zdravotnej prevencii.  
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• Zdravotný stav cigánov je stále povážlivý.. je medzi nimi mnoho tuberkulóznych,... Tiež 

počet pohlavne nemocných je značný. Vysoká je úmrtnosť novorodencov. V dôsledku 

silne znečisteného okolia cigánskych osád a ulíc sa vyskytujú aj početné infekčné 

choroby, ako týfus, úplavica, trachóm, infekčný zápal pečene a pod. Závažné zdravotne-

hygienické nedostatky sú i v zdrojoch pitnej vody, ktoré sú tiež semenišťom početných 

chorôb. Súčasne nesmieme zabúdať ani boj proti alkoholizmu  a prostitúcii, ktorú 

realizujú niekedy aj deti, ktoré majú menej ako 14 rokov.“ (Zeman, O. 1958, s.15-16). 

 

• „ Jedným z najvážnejších problémov, ktoré najviac brzdia prevýchovný proces 

cigánskeho obyvateľstva je jeho značná negramotnosť. Je to predovšetkým 

negramotnosť, ktorá bráni cigánom dosiahnuť v pracovnom procese vyššiu kvalifikáciu. 

Je to negramotnosť, ktorá je dnes jednou z hlavných príčin zaostalých foriem 

cigánskeho života  a celkovej nízkej úrovne. Podľa odhadov pracovníkov medzi 

cigánskym obyvateľstvom ... asi 80% negramotných alebo pologramotných, t. j. takých, 

ktorí sa s ťažkosťami dokážu podpísať. Pritom je nutné dodať, že táto cigánska 

negramotnosť ešte rastie v dôsledku zvýšenej populácie a nepatrnej starostlivosti 

rodičov o cigánske deti.“ ( Zeman, O. , 1958, s. 16). 

 

• „ Je to predovšetkým negramotnosť, ktorá zabraňuje cigánom dosiahnuť v pracovnom 

procese vyššiu kvalifikáciu, je to negramotnosť, ktorá je dnes jednou z hlavných príčin 

zaostalých foriem cigánskeho života a celkovej nízkej úrovne. Podľa odhadu 

pracovníkov medzi cigánskym obyvateľstvom  máme medzi cigánmi asi 80% 

negramotných alebo pologramotných, t. j. takých, ktorí sa ledva dokážu podpísať. 

 

• V boji za likvidáciu negramotnosti sa v prvom rade zameriame na deti, a to tak, aby 

z cigánskych detí v tejto dobe školou povinných nám už zo školy vychádzali deti plne 

gramotné, pripravené v každom smere dobre pre život. Vzhľadom k doterajšiemu stavu 

je nutné najmladšie zaradiť do vekovo príslušných tried, starších, ktorí ešte 

nanavštevovali školu, alebo ju navštevovali nepravidelne, pripraviť k tomu účelu a na 

prechodnú dobu zriaďovaných triedach k vstupu do vekovo príslušných tried.  

 

• Rozhodne je treba zabrániť, aby normálne cigánske deti boli zaraďované do zvláštnych 

škôl, zriadených pre mládež duševne zaostalú. Početné skúsenosti hovoria o tom, aká 

zlá je dochádzka cigánskych detí do školy. Napr. v Olomouci z ... počtu školopovinných 

detí  ich školu navštevovalo len 10% a z toho mala ešte polovica veľkú absenciu.  

 

• „Vzorní žiaci- pionieri by si mali brať patronáty nad jednotlivými cigánskymi 

spolužiakmi  , pomáhať im pri zvládnutí učebnej látky zlepšiť ich školskú dochádzku tým 

spôsobom, že sa pre nich pionieri na ceste do školy zastavia a vezmú ich zo sebou.  

 

• Dobrý príklad nám ukazujú pionieri zo školy v Seredi na Slovensku. Tu mali tiež 

zvláštnu prechodnú triedu pre cigánske deti. Pred zahájením školského roku  došlo 

k preradeniu väčšiny cigánskych detí  do vekovo zodpovedajúcich tried. Pionieri si 

osobne prišli pre svojich cigánskych spolužiakov a na ramenách  si ich odniesli do 

svojich tried. Naviac všetkým týmto  cigánskym deťom boli zakúpené z výnosu školského 

mičurinského poľa nové obleky.“ (Zeman, O. 1958, s.16 -17). 
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• „Náš kultúrno prevýchovný vplyv musí účinne pôsobiť tiež na ostatných dospelých 

cigánov, u ktorých je nutné s omnoho väčším úsilím než u mládeže prekonávať prežitky 

cigánskeho spôsobu života.“ (Zeman, O. 1958, s.18). 

 

• „Dôležitým činiteľom sa musí stať i politická výchova cigánskych občanov. ... je treba 

aby komunisti stáli v čele politickovýchovnej práce medzi cigánskymi občanmi, 

a zároveň pôsobili   na ostatnú verejnosť, ktorú povedú k správnemu pomeru 

k cigánskemu obyvateľstvu. Podľa konkrétnych podmienok v mieste a situácie medzi 

cigánskym obyvateľstvom  je možné voliť ďalšie vhodné formy kultúrno osvetovej práce. 

Pritom je nutné túto činnosť zameriavať tak, aby vo svojich dôsledkoch viedla tiež 

k prekonávaniu foriem zaostalého cigánskeho života. Jedna z foriem... u cigánskej 

mládeže..., je zriaďovanie kultúrnych cigánskych súborov.“  (Zeman, O. 1958, s.19). 

 

• „ Do otázok prevýchovy cigánskeho obyvateľstva patrí tiež boj proti stále silnej trestnej 

činnosti cigánov...V tomto smere je nutné vychádzať zo skutočnosti, že cigáni sú u nás 

plne rovnoprávny v právach i povinnostiach pred zákonom. Pri rozhodovaní o trestných 

činoch a pri stanovení trestu musí byť prihliadnuté hlavne k nebezpečnosti činu pre 

spoločnosť a k možnosti prevýchovy páchateľa. Pri  nástupe trestu matiek je treba 

zaistiť starostlivosť o ich malé, nezaopatrené deti.“ (Zeman, O., 1958, s. 20).  

 

 

4.2.2.2 Výchova cigánov 

             František Kahuda (minister školstva a kultúry) 

• „Prvou úlohou  je venovať zvýšenú pozornosť výchove a výučbe cigánskych detí. Za 

druhé rozvinúť kultúrno osvetovú starostlivosť o dospelé cigánske obyvateľstvo. Za 

tretie podniknúť energické opatrenia k likvidácii negramotnosti medzi cigánmi, a to vo 

veku od 14 do 45 rokov.  Za štvrté rozvinúť agitáciu a propagačnú prácu medzi celým 

obyvateľstvom, a to preto, že ... otázka riešenia cigánskych problémov, je otázkou nielen 

nášho rezortu, je otázkou nielen niektorých spoločenských a štátnych organizácií, ale 

aj otázkou celej našej spoločnosti.  (Kahuda, F., 1958, s. 24). 

 

• ...Pokiaľ ide o úlohu druhú - rozvinúť kultúrno osvetovú prácu medzi cigánskym 

obyvateľstvom – pripravujeme rad akcií, pre ktorých vychádzame z toho, že hlavnou 

úlohou bude, aby aj naši obyvatelia zmenili svoj pomer k cigánskym spoluobčanom. 

...izolácia v ktorej cigáni sú, pre  nesprávne pochopenie obyvateľstva o potrebe 

pomáhať cigánom, vedie k tomu, že sa pri osvetovej práci zostáva pri proklamáciách 

a aktívoch a že praktický výsledok a odozva sú neuspokojivé. Do tejto práce musíme 

zapojiť aj tlač a rozhlas. I televízia by mala prísť na pomoc. Svoj diel si musí zastať 

i osvetová práca...je samoúčelná, náhodná, necháva otázku prevýchovy cigánov 

prevažne na jednotlivcoch ...“ (Kahuda, F., 1958, s. 25)  

 

• „Najdôležitejšie úlohy, na ktoré sa musíme teraz zamerať, sú: spolu s riešením 

školských úloh je treba dosiahnuť to, aby bol vytvorený správny pomer ostatného 

obyvateľstva k cigánom. Otázku našich cigánskych spoluobčanov je treba zaradiť ako 

jeden z hlavných bodov do rozhovorov   s občanmi, do schôdzí rodičov a priateľov školy 

i do akcií našich osvetových zariadení. Nemôžeme ponechať prevýchovu cigánov  len 

učiteľom, a školským a osvetovým pracovníkom. Je treba, aby pomohli aj výbory žien i 

stále komisie pre prácu medzi cigánmi, celý aparát i volené orgány národných výborov. 

(Kahuda, F., 1958, s. 25-26). 
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4.2.2.3 Základné zdravotnícke problémy cigánskeho obyvateľstva  

            Dr. Jozef Plojhar (minister zdravotníctva) 

• „Naši zdravotníci musia pri usídľovaní cigánov dbať na tieto opatrenia: 

 

1. vykonať s urýchlením celkové prehliadky zdravotného stavu (v spolupráci s Čs. 

červeným krížom), ktoré by obsahovali jednak somatické vyšetrenia so zvláštnym 

zreteľom k známkam chorôb kožných a pohlavných, vyšetrení pri podozrení z infekčnej  

choroby, alebo bacilonosičstva a pod. podľa povahy ochorenia. 

 

2. vykonať časové snímky zo štítu  u všetkých osôb a u osôb do 30 rokov podľa výsledku 

BCG vakcinácií.  

 

3. vykonať v prípade potreby desinsekciu osôb a obydlí, kde bolo zistené zahmyzenie, 

s opakovanou kontrolou účinnosti realizovaných opatrení každé dva mesiace. 

 

4. uskutočňovať  postupne očkovanie u dospelých proti týfusu,  paratýfusu, tetanu a u detí 

proti záškrtu a tetanu a zaistiť trvale zvýšený dozor obvodných lekárov  a orgánov 

hygienickej a proti epidemiologickej služby nad cigánskymi osadami (zvlášť čo sa týka 

komunálnej hygieny).   

 

5. zaistiť zvýšenie dozoru nad cigánskymi deťmi a predovšetkým v detských kolektívoch, 

a to ako po stránke zdravotnej, tak i hygienickej). 

 

6. uskutočňovať medzi cigánmi zdravotnícku osvetu všetkými vhodnými formami, zvlášť 

zaistiť propagačný materiál, letáčiky, diapozitívy, gramofónové platne, film.  

V cigánskych rodinách realizovať zdravotnícku osvetu predovšetkým pomocou 

spolupracovníkov z radov cigánov, alebo aktivistov Čs. červeného kríža  zvlášť k tomu 

účelu vyškolených.  

 

• Tým, že cigánom dáme byt, vlastne starostlivosť o nich ešte len začína, pretože 

k realizácií uznesení musíme docieliť, aby usídlení cigáni boli zbavení všetkých 

nedostatkov , ktoré doteraz mali. Dostávame  rad dopisov, kde sa občania sťažujú aj na 

usídlených cigánov a na ich spôsob života . Obracajú sa na nás preto, že napriek 

všetkým snahám nebolo možné dosiahnuť nápravy. Usídliť rodinu v dome a dať im 

zamestnanie je len začiatok práce aj pre našich zdravotníkov.“ (Plojhar, J., 1958, s. 30)      

 

4.2.2.4 Kultúrno výchovná práca medzi cigánskym obyvateľstvom 

            Eva Bacíková (pracovníčka ministerstva školstva a kultúry)  

• „O organizácii prevýchovnej práci medzi cigánskym obyvateľstvom možno hovoriť od 

roku 1952, keď sa konala celoštátna konferencia školských a kultúrno osvetových 

pracovníkov národných výborov o výchove cigánskeho obyvateľstva. Od tej doby sa  

prevýchovou cigánov   zaoberal rad orgánov a organizácii našej strany, národných 

výborov a masových organizácií. Tiež mnohí naši pracovníci v uplynulých rokoch 

vykonali medzi cigánmi kus dobrej práce. Organizovali kurzy čítania a písania..., 

zakladali a viedli cigánske súbory ľudovej tvorivosti, starali sa o školskú výchovu detí.  

• Veľký vplyv na utváranie života cigánov mala sama skutočnosť vzniku novej spoločnosti 

neustála organizátorská starostlivosť strany o zrovnoprávnenie cigánov s ostatným 

obyvateľstvom a ich zaradenie do života, nebývalá pracovná príležitosť a denný styk 

cigánov s ostatným obyvateľstvom na pracoviskách, na uliciach i inde.  
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• Nemôžeme si zastierať, že vinu na pomalom procese prevýchovy cigánov máme my 

všetci, pretože sme nevyvinuli také úsilie, ktoré by strhlo všetkých poctivých cigánov,  

a tých, ktorí sa prispôsobiť nechcú, k prevýchove a novému životu i prinútilo. Veľmi 

málo sme tiež urobili pre vzájomné zblíženie sa cigánov s ostatným obyvateľstvom, pre 

prekonanie nesprávnych názorov časti nášho obyvateľstva na cigánov.“ (Bacíková, E., 

1958, s. 31). 

 

•  „Je potrebné, vyvarovať sa  všetkých extrémov. Na jednej strane sa musíme vyvarovať 

nemiestneho idealistického pseudohumanizmu, ktorý vo svojich dôsledkoch vedie 

k prehnanej dôverčivosti, k preceňovaniu jednotlivcov, na bedrá ktorých potom 

naložíme viac, než môžu uniesť, k nezdravému ospravedlňovaniu a ustupovaniu 

nedostatkom a pod.  

 

• Druhý extrém spočíva zase naopak v prehnanej nedôvere  a podceňovaniu, ktoré vedú 

až ku skutočnej diskriminácii. V práci medzi cigánmi je potrebné poznať  pravú mieru 

a vzájomné proporcie. Opatrenia dôkladne premyslené a postupne a sústavne 

realizované majú väčší účinok ako opatrenia nárazové, okamžité a niekedy i unáhlené.  

• Rovnako je treba vyvážiť i náš vzťah k cigánskemu obyvateľstvu. Nie je možné na tomto 

úseku pracovať bez určitého citového vzťahu. Avšak vedľa srdca je tu potrebný aj zdravý 

rozum. Musíme si vedieť poradiť za najrôznejších okolností; musíme byť láskavý, ale aj 

dôslední a zásadoví“. (Bacíková, E., 1958, s. 35)  

 

• „Nikde sa nedá použiť jednotný predpis. Je treba jednať individuálne podľa podmienok. 

Pritom základným pravidlom pre našu prácu, musí byť odpoveď na otázku, čo škodí 

a čo prospieva k tomu, aby cigáni boli skutočne rovnoprávnymi občanmi štátu... 

Dôležitá otázka, s ktorou sa tiež musíme vyrovnať, je zapojovanie cigánskeho 

obyvateľstva do verejného a kultúrnopolitického života.   (Bacíková, E., 1958, s. 36).  

 

• „Pre vzájomnú spoluprácu a pre zapojovanie vyspelých občanov cigánskeho pôvodu 

i do tých funkcií a úloh, ktoré neriešia výlučne len cigánsku otázku hovorí i tá okolnosť, 

že tu ide  o vzájomné pôsobenie, poznávanie a zbližovanie. (Bacíková, E., 1958, s. 37)  

 

4.2.2.5 Zdravotný stav cigánov a úlohy zdravotníkov v starostlivosti o cigánov 

            Dr. Miroslav Přívora (diskusia na ministerstve. zdravotníctva dňa 21. 11. 1958) 

• „ Kočujúci cigáni sa  práve tým, že stále menia miesto pobytu, vymykajú prakticky 

akejkoľvek   účinnej zdravotníckej kontrole . Nebezpečie je zvyšované ich spôsobom 

bývania, keď na voze často krytom len plachtou a len v priaznivom prípade uzavretom  

maringotka) cestuje celá početná rodina a prakticky sa v týchto vozoch  odohráva celý 

ich život. Za týchto okolností niet divu, že z detí týchto cigánov prežíva len máloktoré, 

takže úmrtnosť novorodencov dosahuje hrozivé čísla.  

 

• Ďalšie nebezpečia ... užívanie vody z akéhokoľvek zdroja.  

 

• Snaha o lacné alebo bezplatné získavanie potravín ... vyhrabávanie a jedenie zdochlín 

domácich zvierat. ...  
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• Ak vezmeme do úvahy nedostatočné obliekanie sa cigánov, ich častú podvýživu 

prejavujúcu sa hlavne u detí a nedostatky v bývaní, keď sú po celý rok vystavení 

zmenám počasia, niet divu, že  medzi nimi nájdeme značné percento tuberkulóznych.  

• Zdravotný stav je vo všeobecnosti narušovaný alkoholizmom a nadmerným fajčením, 

ktoré začína často už v detstve, a u žien i včasnými a veľmi početnými pôrodmi. Nie sú 

zvláštnosťou rodiny s desiatimi i viacerými deťmi, pričom prvé tehotenstvo je v 13-14 

rokoch i skôr. Niet sa teda čo diviť, ak priemerný vek cigánov je len málo nad 40 rokov  

osoby nad touto hranicou tvoria len malé percento v početných cigánskych rodinách.“ 

(Přívora, 1958, s. 46-47).  

 

•  „Na rade príkladov sa ukázalo, že cigáni sú nebezpečným a nekontrolovateľným 

rezervoárom hlavne črevných nákaz (týfusu). Je medzi nimi rad bacilonosičov, ktorí 

nie sú nikde podchytení. Samozrejme nedodržujú žiadne opatrenia požadované od 

bacilonosičov, a sú o to nebezpečnejší, že pri túlavom spôsobe života môžu týfus 

rozvliecť po veľkom území. Podobné nebezpečie znamenali cigáni v šírení škvrnivky. 

Skôr nedostatkom v osobnej čistote, než epidemiologickým nebezpečím je voš vlasová, 

ktorá sa medzi cigánmi – ale nielen medzi nimi- vyskytuje, často v značnom percente.   

 

• U cigánov   už usídlených sa stretávame s inou problematikou, aj keď rad problémov 

je spoločný. V tomto prípade sú pomery značne odlišné v českých krajoch a na 

Slovensku. Zatiaľ čo v českých krajoch žijú cigáni pomerne rozptýlene medzi ostatným 

obyvateľstvom a miestami s nimi i splývajú, tvoria na Slovensku , hlavne vo východných 

krajoch uzavreté osady, na okraji miest  a obcí alebo i vzdialené od nich. Tieto osady 

samozrejme nemajú akékoľvek obchody... chatrče o jednej miestnosti ....ani  

najprimitívnejšie hygienické zariadenia...zdroje nezávadnej pitnej  vody v týchto 

osadách spravidla chýbajú.“ (Přívora, 1958, s. 47-48). 

 

• „Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska zdravotného je nutné obrátiť pozornosť zvlášť 

k niektorým otázkam. Predovšetkým musí sa umožniť cigánom riadne bývanie. 

Zaisteniu ubytovania sa musia zúčastniť okresní hygienici, a menovite je nutné dbať, 

aby cigáni mali k dispozícii nezávadnú pitnú vodu a nutné hygienické zariadenia 

(záchod). Pritom ale – hlavne prostredníctvom pracovníkov Čs. červeného kríža – je 

nutné cigánom vysvetliť zmysel a činnosť týchto zariadení a toto vysvetlenie podľa 

potreby opakovať. Je vylúčené, aby pripustiť ďalšie rozširovanie osád cigánov tým, že 

budú do nich usídľovaní cigáni doposiaľ kočujúci. 

 

• V už existujúcich osadách je nutné vybudovať nezávadné studne. K ich výstavbe možno 

organizovať dobrovoľné brigády v akcii „Z“, pokiaľ nejde o práce, ktoré pre svoju 

nebezpečnosť vyžadujú skúsených odborníkov. 

 

• Stála kontrola, najlepšie formou súdružských návštev, musí zaistiť, aby v byte bývala 

skutočne len rodina, ktorej bol byt pridelený. Účelom kontroly, realizované jednak 

zdravotníkmi, ktorí pri výkone služby do rodiny prídu (obvodní lekári, detskí lekári), 

jednak tými, ktorí budú týmito pracovníkmi do rodín uvedení (aktivisti ČsČk) a jednak 

radom ďalších pracovníkov, je odstraňovanie drobných nedostatkov vysvetľovaním, 

prípadne i ukážkou, čo ako robiť. To sa však nesmie diať príliš často, aby nedošlo 

k pravidelnému upratovaniu domácností cigánov kontrolujúcimi osobami“. (Přívora, 

M., 1958, s. 49). 
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•  „Zvýšená starostlivosť o deti a matky musí viesť  k zníženiu vysokej úmrtnosti 

cigánskych detí. Presvedčovanie žien a osvetová práca medzi nimi by mala viesť 

k tomu, aby cigánske ženy rodili v ústavoch , pravidelne navštevovali s deťmi poradne, 

aby sa sami nevyhýbali lekárskym prehliadkam  a aby im nebránili u svojich detí.“... 

Pre prácu s cigánmi je možné výhodne použiť samotných cigánov.  Skúsenosti, hlavne 

z východného Slovenska, ukázali, že cigáni sú priťahovaní zdravotníckym povolaním 

a rad dievčat  sa snaží stať sa ošetrovateľkami.“ (Přívora, M., 1958, s. 50) 

 

• „K zaisteniu týchto úloh by bolo účelné na úrovni okresov i krajov zriadiť subkomisiu, 

zloženú so zdravotníkov, ktorá by úzko spolupracovala s komisiou národného výboru 

pre prácu medzi cigánmi. Miestami tieto subkomisie pracujú  a zaznamenali už značný 

úspech, vďaka tomu, že pracujú systematicky. Pokiaľ sú zriaďované skupiny aktivistov 

z radov cigánov, musia byť vedení lekárom, ktorý ich činnosti dáva náplň...  

 

• „Z diskusie zdravotníkov na konferencii zdravotníkov o cigánskej otázke, vyplynuli 

tieto závery: 

1. zdravotnícke otázky cigánskeho obyvateľstva je treba zabezpečiť predovšetkým 

organizačne, a to po všetkých stupňoch (ministerstvo zdravotníctva, kraj, okres, obvod). 

Pri komisii pre prevýchovu cigánskeho obyvateľstva pri národných výboroch bude 

zriadená zdravotnícka subkomisia, v ktorej budú hlavne: pediater, hygienik, osvetový 

lekár a zástupca  Československého červeného kríža.  

 

2. po skúsenostiach získaných hlavne na Slovensku nie je správne realizovať zdravotnícke 

akcie hromadne a len medzi cigánskym obyvateľstvom, ale naopak v celej zdravotníckej  

službe je treba ísť normálnymi, ale intenzívnejšími spôsobmi práce , hlavne keď ide 

o preventívnu činnosť. Táto úloha sa týka predovšetkým obvodných lekárov a pediatrov 

za účinnej pomoci dobrovoľných pracovníkov  ČsČk, ktorí majú najväčšiu možnosť 

ovplyvňovať jednotlivé rodiny. 

 

3. zdravotnícku osvetu medzi cigánskym obyvateľstvom je nutné viesť individuálnym, 

konkrétnym a hlavne názorným spôsobom, a to nielen materiálom vydaným centrálne, 

ale i za pomoci krajských zložiek (napr. krajskej tlače) a iných vhodných a prístupných 

foriem. Rovnako dôležitou úlohou osvety a to nielen zdravotníckej, je prevýchova 

ostatného obyvateľstva, ktoré má často ešte negatívny postoj k  cigánskemu 

obyvateľstvu.“  (Přívora, M., 1958, s. 51)  

 

4.2.2.6  O prevýchove cigánov v Pardubiciach 

             Miloslav Ježek (pracovník odboru školstva a kultúry rady MNV Pardubice)  

• „Cigáni k nám prišli v roku 1947 v počte asi 450 osôb. Mali sme s nimi problémy ako 

všade inde. Pardubice boli poškodené bombardovaním, a nebolo možné nájsť okamžite 

možnosť iného ubytovania ako v piatich vojenských barakoch - a tak bol vytvorený 

tábor.  

 

• Pretože sme zistili u cigánov väčšie množstvo detí, pristúpil národný výbor iniciatívne 

k zriadeniu školy, Výhodou toho bolo, že národný výbor zriadil školu v ďalšom baraku 

priamo v tábore. Bolo možné dobre ovplyvňovať školskú dochádzku detí, bolo možné 

pôsobiť i na rodičov, bolo možné poznať nevhodné prostredie a nachádzať účinné formy 

práce. (Ježek, M., 1958, s. 52) 
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• Nevýhodou bolo, že tam nikto po dva roky nechcel učiť. Ale dvaja muži sa tejto práce 

predsa len nebáli a chceli dokázať, že i s cigánskymi deťmi sa dá pracovať. Ono to 

nebolo jednoduché. Stalo sa mi, že som odkázal po jednom žiakovi cigánskemu otcovi, 

aby jeho Jožko prišiel do školy. Otec mi odkázal, že Jožko do školy nepôjde a nie je 

možné tu ani povedať, čím sa mi vyhrážal. Do rodiny sme však predsa šli a chlapca do 

školy dostali.  

 

• Prichádzali sme po deti do rodín sústavne skoro päť rokov. Mali sme tiež dochádzku zlú 

a neskorú, hlavne v zimnej dobe, a v pondelok sme budili najprv rodičov. A potom deti. 

...Prichádzali sme pre deti do rodín sústavne skoro 5 rokov...Táto päťročná práca niesla 

ovocie....Tým, že sme sa nebáli prísť medzi nich a boli ochotní k spolupráci, pomaly sme 

búrali múr medzi cigánmi a nami a nakoniec vznikla dôvera...“ (Ježek, M., 1958, s. 52-

53). 

 

• „V Pardubiciach  sme otázku školskej dochádzky vyriešili už pred niekoľkými rokmi. 

Dochádzka je u nás teraz 100%, tábor už nemáme. Situácia sa u nás zlepšila zvlášť 

v tomto roku, keď sme pri škole zriadili v zmysle uznesenia ÚV KSČ družinu mládeže 

s dvomi oddeleniami , s celodenným stravovaním. Cigánske deti školou povinné netrpia 

hladom, a sú pod výchovným vplyvom učiteľov a vychovávateľov prakticky po celý deň.  

Výsledkom je, že u nás poklesli detské krádeže. Napr. cigánsku partiu  detí, ktoré kradli, 

sme umiestnili v detských domovoch. Vplyvom výchovnej starostlivosti družín mládeže  

sa znížilo i žobranie.“  (Ježek, M., 1958, s.53). 

 

•  „Niekoľko slov k otázke veľkej úmrtnosti novorodencov. V roku 1951-1952 som 

uskutočnil prieskum v rodinách žiakov mojej triedy. V 14 rodinách, z ktorých som mal 

deti v triede, sa narodilo spolu 113 detí ( a mnohé ženy ďalej rodili) a z týchto 113 detí 

zomrelo krátko po narodení 25 detí . t. j. cez 22%. Podľa môjho názoru bola vtedy veľa 

krát zvyšovaná úmrtnosť hrubou nedbalosťou  a niekedy i zlým úmyslom (zvlášť 

u slobodných matiek). Dnes nám niektoré cigánske matky  odovzdávajú deti hneď 

v pôrodniciach do štátnej starostlivosti. (Ježek, M., 1958, s.53). 

 

4.2.2.7 Skúsenosti z práce medzi cigánmi v Karlovarskom kraji. 

            František Jenšík (predseda krajskej komisie pre cigánske otázky Karlove Vary) 

• „V prvom rade sme oboznámili všetkých pracovníkov národných výborov a tiež občanov 

– aktivistov a všetkých ďalších pracovníkov z masových organizácií, napr. z výboru 

žien, s úlohami a spoločne ... sa dohovorili na spôsobe, akým budeme uznesenie UV 

KSČ zaisťovať.  

 

• Pritom sa stal odbor školstva  a kultúry krajského národného výboru...koordinačným 

miestom v celkovej starostlivosti o cigánskych občanov. Pristúpili sme k aktivizácii 

miestnych činiteľov v obciach, kde je sústredený väčší počet cigánov, a usporiadali sme  

napr. v Chebe a v Sokolove aktívy za účasti funkcionárov KSČ, národných výborov, 

organizácií Národného frontu, sudcov a hlavne cigánov.  

 

• Tu boli vysvetlené hlavné zásady z uznesení ÚV KSČ. Môžem konštatovať, že to bolo 

cigánskymi občanmi prijaté  veľmi vďačne a súčasne bol urobený prvý krok k tomu, aby 

ostatné obyvateľstvo pomáhalo pri zvyšovaní kultúrnej a životnej úrovne cigánskeho 

obyvateľstva. (Jenšík, F. 1958, s. 55.)  
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• S tým súviselo tiež zriadenie poradných zborov pri domoch osvety a ľudových 

knižniciach, pri čom sme použili i skúsenosti našich najlepších učiteľov i cigánskych 

občanov. Usporiadali sme inštruktáže pre členov poradných výborov a vydali metodické 

pokyny . Získali sme  napr. pre prácu v krajskom dome osvety súdružku cigánku, ktorá 

mala určité skúsenosti z práce v národných výboroch na Slovensku. Musím povedať, že 

sa to vyplatilo. Najzávažnejším úspechom v prvej etape bolo zriadenie evidencie 

všetkých cigánskych občanov a hlavne ich detí. Ďalej nám išlo o to, aby sme sa pre 

druhú etapu pripravili i na začlenenie všetkých cigánov do pracovného pomeru. Pri tom 

nám pomohli hlavne orgány ministerstva vnútra, národné výbor všetkých stupňov a tiež 

miestni občania a výbory žien. (Jenšík, F. 1958, s. 55-56). 

 

4.2.2.8 Najdôležitejšie úlohy pri výchove cigánov 

            Jindřich Kotál (námestník ministra vnútra) 

• „Dnešné zhromaždenie bolo zvolané preto, aby sme sa poradili, ako spoločnými silami 

a koordinovane splníme úlohu, ktorá nám bola uložená uznesením ... ústredného výboru 

našej strany zo dňa 8. apríla 1958 o práci medzi cigánskym obyvateľstvom.  

 

• Nie je predsa možné, aby sme v tejto dobe, keď v Československu dovršujeme novú 

etapu v našej histórii a robíme praktické opatrenia k zvýšeniu životnej úrovne, mali 

medzi sebou početnú skupinu osôb, ktorá doposiaľ žije veľmi zaostalým spôsobom 

života, na nízkej kultúrnej úrovni a v zanedbanom zdravotnom stave, teda životom, ktorý 

sa v mnohom podobá najprimitívnejšiemu spôsobu života. 

 

• Vieme, že táto úloha... nebude ľahká. Nebude ľahké všetky nedostatky, ktoré sa 

nahromadili behom desiatok rokov  a možno povedať behom stáročí,... Vieme tiež 

dobre, že tento problém sa nevyrieši len písomnými pokynmi, i keby to bol zákon alebo 

podrobné pokyny ministerstiev. Rozhodujúce pre úspech budú politická a organizačná 

práca  predovšetkým medzi cigánskym obyvateľstvom samým i medzi ostatnými 

občanmi našej zeme, medzi ktorými cigáni bývajú alebo pracujú. 

 

• Pôjde často o prekonávanie predsudkov, nedôvery i priameho odporu verejnosti. 

Základnú  a kľúčovú podmienku  pri riešení cigánskej otázky  bude vytvoriť správny, 

nový pomer celého obyvateľstva k cigánom. Ide o to, aby sme sami týchto ľudí 

nezaháňali do izolácie, ale aby sme im umožnili dosiahnuť kultúrnu úroveň ostatných 

obyvateľov. K tomu je ale treba, aby im to ostatní občania umožnili. Z toho vyplýva, že 

nejde len o prácu niektorých funkcionárov národných výborov, komisií, nejde len 

o činnosť niektorých učiteľov, lekárov alebo dokonca len o prácu bezpečnosti, ale že 

bude nutné vyvinúť predovšetkým úsilie zapojiť do tejto politickovýchovnej 

práce...všetkých funkcionárov a pracujúcich, medzi ktorými cigánske obyvateľstvo bude 

bývať a pracovať. 

 

• Pri práci priamo medzi cigánskym obyvateľstvom je treba vychádzať z miestnych 

podmienok a miestnej situácie. Je treba počítať s tým, že cigánske obyvateľstvo nežije 

všade a celé na rovnakom stupni kultúrnej úrovne a rovnakým spôsobom. Je treba 

vedieť využiť túto prirodzene existujúcu diferenciáciu cigánskeho obyvateľstva. To 

znamená  získať k spolupráci tých občanov cigánskeho pôvodu, ktorí majú dôveru medzi 

ostatnými, ktorí sú svojou kultúrnou úrovňou predurčení k tomu, že môžu ovplyvniť 

doteraz zaostalejšie vrstvy pri prechode k novému spôsobu života. Ale i tu je potrebné 

postupovať individuálne.“ (Kotál, J., 1958, s. 58-59).  

 



73 
 

• „Určitým problémom je nedostatočná kapacita domovov mládeže a domovov výchovy 

mládeže, ktoré ako sa ukazuje, už dnes nestačia. Cigáni majú mnoho malých detí. Ak 

niekde, budeme musieť pristúpiť k trestným sankciám, aj keď výnimočne,  vznikne otázka 

čo s deťmi. 

  

• I z nápravne pracovných táborov ministerstva vnútra, kde si niektorí cigáni odpykávajú 

trest máme dobré skúsenosti. Pristúpili sme k tomu, aby sa tam naučili čítať a písať. 

Spočiatku mali k tomu odpor. Keď sa však naučili sami prečítať dopis z domova alebo 

ho napísať, vzbudilo to ich záujem a dosahujú niekedy až obdivuhodných výsledkov.  

Samozrejme, že ich učíme aj pracovať. Cigánom však nie je možné prideľovať hoci akú 

prácu, ale len takú, na ktorú stačia a ku ktorej majú vzťah.“ (Kotál, J., 1958, s. 60-61). 

 

• Hlavná práca začne až po súpise, ktoré sa vykonáva podľa zvláštnych smerníc. Súpis 

nám bude vlastne len akýmsi štartom pre začatie plnenia hlavnej úlohy výchovnej práce 

medzi cigánskym obyvateľstvom.  

 

• Hlavnou úlohou je prevýchova cigánskeho obyvateľstva. Všetko záleží na tom, aby sme 

celú prácu nevideli skončenú v trvalom usídlení. , ale aby sme sa na našu úlohu dívali 

ako na dlhodobú, ktorú je treba realizovať  postupne,  húževnato, trpezlivo, umne  

a predovšetkým politicky správne.  

 

• Od 1. marca 1959 môžeme tiež využiť ustanovenia zákona o trestných sankciách. 

Represiu voči cigánom budeme používať len v krajnom prípade, lebo vždy budeme 

predovšetkým zdôrazňovať výchovnú stránku veci. Cigáni nie sú žiadni anjeli. Budú 

prípady, kedy ani najlepšia výchova a presvedčovanie nezapôsobí a budeme nútení 

prikročiť k represii. 

 

• Tiež na cigánske obyvateľstvo sa vzťahujú zásady socialistickej zákonnosti. Ak napriek 

tomu, že sme im dali všetky možnosti, že sme ich ubytovali, že sme im dali prácu, budú 

ďalej kradnúť, podvádzať a žiť  parazitným spôsobom života, potom nesmieme váhať 

a použijeme aj ustanovenia zákona o represii.  

 

• Zákon sa vzťahuje nielen na obyvateľstvo cigánskeho pôvodu, ale i na osoby, ktoré 

obdobným spôsobom žijú parazitným spôsobom života, i keď nie sú cigánskeho pôvodu.  

 

• Zákony síce platia pre všetkých občanov ale v mnohých prípadoch na cigánov akoby 

neplatili. Niekedy sme v postupe proti cigánom príliš zhovievaví, a to preto, že je s nimi 

ťažká práca. 

 

• Ešte niekoľko slov k otázke finančného zabezpečenia celej akciu. Bolo poukazované na 

to, že jej uskutočnenie sa neobíde bez mimoriadnych výdavkov. Je ale nutné mať na 

zreteli, že podpory kočujúcim osobám, preplácanie lístkov, zaisťovanie ich stravovania 

si i dnes vyžadujú značné čiastky. Domnievame sa, že tieto prostriedky bude možné teraz 

využívať omnoho účelnejšie k zabezpečeniu určených úloh. Pokiaľ ide o zabezpečovanie 

bytov, poprípade o ich výstavbu, je nutné mať na zreteli, že nejde len o zabezpečenie 

finančných prostriedkov, ale i o otázky plánu, a bude ich treba riešiť pri riešení bytovej 

otázky.  (Kotál, J. , 1958, s. 61-62).  
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4.2.3   Kultúrno – výchovná práca s cigánskymi obyvateľmi (výber z referátov konferencie    

           v Bratislave z roku 1981  

      

4.2.3.1 Výsledky a problémy skultúrnenia cigánskych obyvateľov v roku 1981  

            Ing. Imrich Farkaš  

• „Celkový počet na území SSR žijúcich cigánskych obyvateľov vzrástol v roku 1981 

o 4812 osôb, t. j. o 2,4%  a koncom decembra 1981 dosiahol 208 217 osôb. 

...Východoslovenský kraj najvyšší prírastok, a to 3311 osôb, t. j. 3,1%. Najnižší 

prírastok zaznamenal Západoslovenský kraj, len 1,2%, Stredoslovenský kraj 1,9% 

a Bratislava 2,1%.Úroveň pôrodnosti mierne klesla, .... Vyššia pôrodnosť u cigánskych 

žien trvá...v roku 1981 použilo 5,8% cigánskych žien vo fertilnom veku antikoncepciu 

(Dana) a 4,7% sa podrobilo interrupcii.  

 

• Veková štruktúra cigánskych obyvateľov ostala v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

na rovnakej úrovni, a tým ostáva aj naďalej veľmi odlišná od vekovej štruktúry 

ostatných obyvateľov. Kým... vo vekovej skupine  0-14 ročných je 26,1%  (rok 1979)...v 

tej istej vekovej skupine u cigánskych obyvateľov 42,2% v roku 1981. Už menší je 

rozdiel vo vekovej skupine produktívneho veku - ...57,8%... z cigánskych obyvateľov je 

iba 50,9%. Veľký rozdiel je zase v skupine poproduktívneho veku ....16,1%, zo všetkých 

cigánskych obyvateľov však iba 6,9%. 

 

• Z celkového počtu cigánskych občanov v produktívnom veku (105 912 osôb) pracuje 

71 800, t. j. 67,8%, 6 711, t. j. 6,3%  sa pripravuje na povolanie, 16 310, t. j. 15,4% 

žien nemôže pracovať, pretože sa stará o deti do 6 rokov, 4083, t. j. 3,9% cigánskych 

občanov nepracuje zo zdravotných dôvodov a 7008 cigánskych občanov nepracuje 

z rozličných iných dôvodov, pričom je medzi nimi veľa takých, ktorým sa nechce 

pracovať. 

 

• Na celkovej zamestnanosti cigánskych občanov sa podieľajú ženy 34,7%. Z celkového 

počtu cigánskych žien v produktívnom veku  (51 078) pracuje 24 942, t. j. 48,8%.“ 

(Farkaš, I. a , 1981, s. 5-6). 

 

• „V predškolskej výchove cigánskych detí ostal vývoj na úrovni predchádzajúcich 

rokov...podiel 3-5 ročných... zvýšil len o 638 detí, t. j.  o 6,0%....Vývoj zaradenia 3-5 

ročných cigánskych detí do materských škôl s celodennou starostlivosťou vykazuje 

klesajúcu tendenciu, keď v roku 1978 predstavoval 1354 detí, t. j. 17,4%, v roku 1979 

už len 809 detí, t. j. 8,8%, v roku 1980 len 707 detí, t. j. 7,1% a v uplynulom roku už len 

638 detí, t. j. 6,0%. Uvedený pokles ...nie je ničím odôvodnený.  Vzhľadom ...na 

budovanie nových kapacít v materských školách.“ (Farkaš, I. a , 1981, s. 7). 

 

• „Napriek zlepšenej dochádzke cigánskych žiakov poklesol v školskom roku 1980/1981 

ich prospech v škole. Dochádzka sa zlepšila o 9%, ale prospech poklesol o 1,4%. 

Uvedené nesúladné výsledky ... vyvracajú tvrdenia učiteľov, podľa ktorých školský 

prospech cigánskych žiakov je v priamej úmere so školskou dochádzkou. 

 

• Účasť cigánskych žiakov zo sociálne a kultúrne zaostalého prostredia 

v štvortýždňových letných rekreačno-výchovných táborov má podľa učiteľov na 

cigánske deti veľmi pozitívny vplyv, ktorý sa po ich návrate do školy prejavuje v ich 

lepšej školskej dochádzke, ale aj v ich väčšom úsilí učení  a neraz aj v tom, že sa 
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začínajú stravovať v školskej jedálni a rodičia nenamietajú proti ich zaradeniu do 

školských družín. ...Napriek uvedeným ...pozitívnym vplyvom...sa....pre rok  1981 

namiesto... 4440...zúčastnilo LRVT len 2707 cigánskych detí.“ (Farkaš, I. a. , 1981, s. 

9-10). 

 

•  „V školskom roku 1980/81 skončili povinnú školskú dochádzku 5066 cigánskych 

žiakov, z toho 80, 6% v 7.-9. ročníku...pokračuje 190, t. j. 3,8% v školskej dochádzke 

a ukončuje si 9. ročník z ZDŠ, 124, t. j. 2,4% išlo na niektorú strednú školu, 3083, t. j. 

60,9% bolo zaradených do odborných učilíšť a učňovských škôl, 846, t. j. 16,7% bolo 

prijatých do pracovného pomeru a 823, t. j. 16,7% zostalo nezaradených. 

 

• Mimoškolskú výchovu organizovali národné výbory zväčša v spolupráci so 

spoločenskými organizáciami, najmä so Slovenský zväzom žien a Československým 

Červeným krížom a s vlastnými osvetovými zariadeniami.... 

 

• V rámci mimoškolskej výchovy zorganizovali 96 kurzov varenia s účasťou 1699 

cigánskych žien, 47 kurzov šitia s účasťou 743 cigánskych žien. Na piatich 

kvalifikačných kurzoch sa zúčastnilo 104 cigánskych občanov – zväčša mužov, na 35 

kurzoch pre negramotných sa zúčastnilo 618 cigánskych občanov, z ktorých  518 

zložilo predpísané skúšky.  (Farkaš, I. a, 1981, s. 10). 

 

• „V rámci zdravotnej výchovy venovali národné výbory, zdravotná výchova, lekári 

a takisto aj členovia a organizácie ČSČK zvýšenú pozornosť otázkam hygieny 

v osadách a v cigánskych rodinách, ako aj otázkam plánovaného rodičovstva. 

Očakávané zlepšenie v hygiene ako aj v zdravotnom uvedomení sa však  neprejavilo. 

 

• Do letných rekreačno-výchovných táborov nastúpilo, tak isto ako v predchádzajúcich 

rokoch , 50-60% cigánskych detí zavšivavených. Aj v plánovanom rodičovstve dosiahli 

národné výbory slabšie výsledky ako v predchádzajúcom roku. Počet interrupcií bol 

síce 3,3% vyšší, ale počet použitia antikoncepcie DANA o 19,4% nižší.       

 

• V likvidácii cigánskych chatrčí a v riešení bytových problémov v cigánskych rodinách 

dosiahli národné výbory ďalšie pozitívne výsledky aj napriek tomu, že nesplnili výkup 

chatrčí v takom rozsahu, ako ho v roku 1980 schválili rady  KNV a ONV. Pozitívnejšie 

výsledky dosiahli v prideľovaní komunálnych a podnikových bytov cigánskym rodinám. 

Namiesto plánovaných 402 vykúpili len 347, t. j. 86,3% cigánskych chatrčí.   

 

• Likvidácia cigánskych chatrčí sa v uplynulom roku kryla zhruba s počtom vykúpených 

chatrčí. V SSR sa zbúralo354 cigánskych chatrčí...Po zbúraní uvedeného počtu...klesol 

ich počet na 3018...bolo  možné zlikvidovať aj 25 cigánskych osád...počet poklesol na 

402, z toho na 299 vo Východoslovenskom kraji. 

 

• V dôsledku zbúrania 354 cigánskych chatrčí sa presťahovalo 460 cigánskych rodín 

z osád medzi ostatných obyvateľov do miest  a obcí. Celkový počet cigánskych 

obyvateľov žijúcich v osadách sa tým znížil z 23 586 na 21 622, t. j. o 1964 osôb.“ 

(Farkaš, I. a., 1981, s. 11). 
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• „Celkove si v roku 1981 zlepšilo bývanie, vrátane uvedených 460 rodín z osád, 1325 

cigánskych rodín. Z toho sa 169 nasťahovalo do svojpomocne postavených nových 

rodinných domov, 217 si kúpilo staršie rodinné domy, 655 sa nasťahovalo do ... 

 

• komunálnych bytov, 193 do podnikových, respektíve do podnikovo-družstevných s 91 

do družstevných bytov. ... Chýba najmä väčšia  podpora zo strany zamestnávateľov 

cigánskych pracovníkov...v roku 1981 pomohli...pri získaní bytu, resp. rodinného 

domu, len 172 cigánskym rodinám...23,9% so všetkých vo Východoslovenskom kraji.  

 

• V rámci zlepšenia prostredia v cigánskych osadách, ktoré sa nezlikvidujú v najbližších 

piatich rokoch  upravili národné výbory prístupové cesty v celkovej dĺžke 17,8  km, do 

8 osád zaviedli elektrinu, vybudovali 32 studní alebo iný zdroj pitnej vody a na 

zlepšenie hygieny postavili 79 záchodov.“ (Farkaš, I. a. , 1981, s. 12). 

 

• „V čom sa prejavuje ...námaha osvetových zariadení, spoločenských organizácií a 

iných inštitúcií? Zatiaľ celkove iba minimálne. Keďže na prednášky, školenia  atď. 

dostaneme iba malý počet tých, čo by to potrebovali, pre ktorých to či ono podujatie 

organizujeme, pretože súbežne s tou či onou formou  mimoškolskej výchovy 

nevytvoríme predpoklady, ako napr. pri kurze varenia, aby budúca absolventka kurzu 

mala šporák, rúru na pečenie, potrebné riady a špajzu a pod.  

 

• Mimoškolská výchova sa málokedy zameriava na určitú konkrétnu potrebu, ako je 

napríklad príprava cigánskej rodiny žijúcej v cigánskej osade na prechod do 

podnikovo-družstevného bytu na sídlisku. 

 

• Záverom možno skonštatovať, že skultúrnenie cigánskych občanov mohlo byť v roku 

1981 ešte pozitívnejšie, ale že jeho vývoj možno aj v ďalších rokoch 7. päťročnice 

urýchliť, ak budeme vedieť zlepšiť vzťah necigánskych občanov k cigánskym...“  

(Farkaš, I. a. , 1981, s. 14). 

 

 

4.2.3.2 Koordinácia  a deľba práce osvetových zariadení národných výborov  

            a spoločenských organizácií  pri skultúrnení cigánskych obyvateľov 

            Ing. Imrich Farkaš 

• „Napriek tomu, že sa podstatne  zlepšila predškolská a školská výchova, že sa zvýšila 

zamestnanosť dospelých Cigánov a že sa  zlepšila kultúra bývania mnohých cigánskych 

rodín, nemožno to isté konštatovať o ich spolunažívaní a správaní sa, ani o ich 

spoločenskej integrácii...Najväčšou príčinou je nekomplexný prístup ku skultúrňovaniu 

cigánskych obyvateľov a k ich spoločenskej integrácii i zo strany spoločenských 

orgánov a organizácií, ktoré by mohli  a mali tento proces aktívne  podporovať. 

 

• Markantným príkladom nekomplexného prístupu je predškolská a školská výchova 

cigánskych detí na jednej strane a slabá, alebo možno nijaká výchova ich rodičov, aby 

pochopili význam a nevyhnutnosť tejto výchovy  a navyše zatiaľ chýbajúca výchova 

ostatných rodičov a neraz aj samých učiteľov, aby nedopustili izoláciu cigánskych detí 

od ostatných, a to nielen v škole, ale ani v materskej škole, v školskej jedálni, v školskej 

družine  ani v iných školských a výchovných zariadeniach.“  (Farkaš, I. b. , 1981, s. 15). 
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• „Najškodlivejšími prípadmi nekomplexného riešenia – ktoré nás navyše aj najviac 

finančne stoja sú prípady koncentrácie cigánskych rodín na jednu ulicu, alebo do 

jedného nájomného bytového domu, resp. do jedného nového sídliska.  

 

• V takýchto prípadoch - a nie je ich málo.- vychádza úsilie národných výborov, škôlky, 

školy, hospodárskej či spoločenskej  alebo družstevnej organizácie, osvetového 

zariadenia a prípade iných inštitúcií, ktoré doteraz vynaložili v škôlke, škole školskej 

jedálni, družine , vo fabrike, v osvetovej besede atď.  za krátky čas nazmar.  

 

• Škoda bolo cigánskym deťom platiť stravu v škôlke či v školskej jedálni, keď teraz 

bývajú na jednej ulici, v jednom činžiaku spolu s tými staršími notorickými záškolákmi, 

ktorí ich teda ľahšie zvádzajú zo správnej cesty, ba niektorí použijú aj fyzickú silu 

a nedovolia im ísť do školy. Rodiny, ktoré sa rok, dva i viac pripravovali na prechod 

z cigánskej osady, respektíve z väčšieho či menšieho sústredenia v meste do 

kultúrnejšieho prostredia medzi ostatných obyvateľov, sa cítia po ich zaradení na jednu 

ulicu, alebo do jedného činžiaku spolu so zaostalejšími cigánskymi rodinami oklamaní. 

 

• Veď práve od nich sa chceli dostať preč, dištancovať sa, preto svedomite pracovali, 

šetrili, posielali svoje deti do materskej školy, do základnej školy, usilovali sa podľa 

daných možností  dodržiavať  základy bytovej hygieny, snažili sa mať len toľko detí, 

koľkým mohli dať vo svojich podmienkach primeranú výchovu.  

 

• Rozhodnutie...usídliť ich zase spolu so zaostalejšími , či dokonca aj so zaostalými zničilo 

nielen ich ilúzie žiť ľudskejšie, žiť na vyššej kultúrnej úrovni, ale ich pred ostatnými ešte 

aj zahanbili, pretože tí ich teraz vysmievajú, že zbytočné bolo ich úsilie, pretože 

„gadžovia“ vedia len sľubovať, ale to nemyslia vážne so spoločenskou integráciou 

Cigánov.  

 

• Čo ostáva napokon takýmto oklamaným rodinám? Nič iné ako rezignovať a upadnúť do 

štádia tých  zaostalejších, prispôsobovať sa im, aby mali od nich pokoj.“ (Farkaš, I. b.,  

1981, s. 15). 

      

4.2.3.3 Podiel osvetových zariadení na skultúrňovaní cigánskych obyvateľov a úlohy  

            kultúrno-výchovnej práce medzi cigánskymi obyvateľmi 

            Ján Mackovič 

• „Cigánsky problém patrí nesporne medzi aktuálne problémy, pretože napriek úsiliu sa 

doteraz nepodarilo odstrániť rozdiely medzi životnou úrovňou cigánskych a ostatných 

obyvateľov v našom socialistickom zriadení.  Je všeobecne známe, že najväčšie 

nedostatky sa u cigánskych obyvateľov prejavujú v nízkej kultúre bývania, obliekania 

a stravovania, v nedostatočnej hygiene, ale najmä značnom percente negramotnosti 

cigánskych obyvateľov. 

 

• Prekonať bariéru vnútornej izolovanosti cigánskych obyvateľov, návyky , záujmy, 

správanie zodpovedajúce súčasným spoločenským normám a odlišnú hodnotovú 

orientáciu ...  formami kultúrno-výchovnej práce, je úloha veľká  a náročná a nedá sa 

rovnako úspešne realizovať. Aj preto nie, že tu ako výrazný faktor vystupuje spolužitie 

ostatného obyvateľstva s cigánskym obyvateľstvom, ktoré v dôsledku zaostalých foriem 

života nie je na takej úrovni, ako by to bolo žiadúce. (Mackovič, J. , 1981, s. 22) 
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 „ Ako pozitívne faktory vystupujú: 

• jestvujúci inštitucionalizovaný charakter riešenia cigánskej otázky (štátne orgány, 

kultúrne inštitúcie, spoločenské organizácie), 

 

• vyspelí cigánski obyvatelia, ktorí sa vymanili zo zaostalosti, žijú normálnym spôsobom 

života ostatného obyvateľstva, pričom nestratili dôveru cigánskych spoluobčanov a sú 

ochotní pomáhať v boji proti zaostalosti (tých je žiaľ, veľmi málo). 

 

„Ako negatívne faktory brzdiace pokrok v riešení cigánskeho problému vystupujú: 

• zaostalosť veľkej časti cigánskeho obyvateľstva a ich malá ochota zmeniť zaužívaný 

spôsob života, 

 

• nedostatočné zapojenie práceschopných cigánskych obyvateľov do trvalého 

pracovného procesu, 

 

• slabý záujem o vzdelanie a kultúrny rast,  

 

• v mnohých prípadoch značná neochota ostatného obyvateľstva k osobnému kontaktu 

s cigánskymi obyvateľmi, 

 

• len komplexným využitím pozitívnych faktorov možno potlačiť a odstrániť negatívne  

faktory tak, aby sa cigánsky problém  vyriešil do takej miery, že prestane byť jedným 

z hlavných problémov na Slovensku.  

• najmä  v okresoch Východoslovenského kraja sa nachádzajú obce s vysokým niekedy 

i s prevyšujúcim počtom cigánskeho obyvateľstva...zamestnaného ako nekvalifikovaní 

pomocní robotníci. Nízke zaradenie a namáhavá práca ich vedie často k tomu, že sa 

vracajú k zaužívanému spôsobu života, zaháľajú, dopúšťajú sa krádeží, nežijú 

kultúrne... ...za rok 1981 žije na Slovensku vyše 208 tisíc, cigánskych obyvateľov , 

z ktorých veľká časť žije zaostalým spôsobom života.    (Mackovič, J., 1981, s. 23) 

 

• „ Je všeobecne známy vzrastajúci podiel  cigánskej mládeže na páchaní 

protispoločenskej činnosti. Z celospoločenského hľadiska je závažný vysoký podiel 

cigánskych obyvateľov  na páchaní veľmi závažných  trestných činov. ...Cigánska 

mládež... je vystavená negatívnym vplyvom zaostalého prostredia,  Záujmová umelecká 

činnosť je pre túto mládež spojovacím článkom s ostatnou spoločnosťou a zároveň 

podporuje ďalšie upevňovanie a rozvíjanie kultúrnych návykov získaných na základnej 

škole... Samostatné cigánske súbory by mali byť prechodnou, dočasnou formou vo 

vzdialených cigánskych osadách.“ (Mackovič, J., 1981, s. 26) 

 

 

4.2.3.4  Výchova a vzdelávanie cigánskych občanov v nápravno-výchovných ústavoch  

             Ministerstva spravodlivosti SSR. 

             Ľubomír Krčula 

•  „Vláda SSR pokladá otázku pozdvihnutia kultúrnej a sociálno-ekonomickej  úrovne 

cigánskych občanov za naliehavý spoločenský problém...Sústavná pozornosť sa venuje  

kontrole plnenia uznesení č. 94/1772, 308/74, 42/76, ktoré tvoria východisko pre 

riešenie problematiky cigánskych občanov. 
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• Nedostatočné prispôsobenie sa niektorých cigánskych občanov podmienkam 

socialistickej spoločnosti i socialistickému spôsobu života je príčinou ich dosť častého 

protispoločenského konania. Možno konštatovať, že podiel cigánskych obyvateľov na 

páchaní trestnej činnosti je zhruba trojnásobne vyšší a na páchaní prečinov 

štvornásobne vyšší v pomere k podielu na celkovom počte obyvateľstva SSR.“ (Krčula, 

Ľ., 1981, s. 29) 

 

• „Hlavnou a najaktuálnejšou formou, ktorou sústava kultúrno-výchovnej práce s   

odsúdenými realizuje svoju výchovno-vzdelávaciu, sociálno-adaptačnú funkciu ...je 

vzdelávanie. ... odsúdení občania cigánskeho pôvodu tvoria najzaostalejšiu časť 

populácie odsúdených. Efektívnejšie využitie všeobecných a resocializačných metód 

sťažuje nízka vzdelanostná úroveň cigánskych občanov vo výkone trestu. 

 

• Nevyhnutým predpokladom pre hodnotné zapojenie cigánskeho obyvateľstva do 

výrobného procesu je dosiahnutie určitej kvalifikácie. Do výkonu odňatia slobody 

prichádzajú cigánski občania, ktorí majú v tomto smere značné nedostatky, veď napr. 

za obdobie rokov  1976-1981 bolo 81,6% bez kvalifikácie. (Krčula, Ľ.., 1981, s. 32) 

 

• Odstraňovanie kvalifikačných nedostatkov  riešime spoluprácou s hospodárskymi 

organizáciami, pre ktoré odsúdení pracujú. Pri tomto našom snažení sa však stretávame 

s ich charakteristickou črtou, a to so zjavnou tendenciou vyhýbať sa náročnejšej práci 

a práci vôbec.“ (Krčula, Ľ., 1981, s. 33). 

 

• Ak berieme do úvahy, že približne 70% týchto odsúdených má znížené schopnosti 

intelektu, prevažná väčšina je sociálne zaostalá, neovláda ani tie základné sociálne 

a hygienické návyky ...vyžaduje veľké úsilie pri ich resocializácii.  

 

• „... svojská životná filozofia a hodnotová orientácia, ktorá sa traduje z generácie na 

generáciu a spôsobuje rezistentnosť  zaostalých cigánskych obyvateľov voči zmenám 

zaužívaného  spôsobu života. (Krčula, Ľ., 1981, s. 34). 

 

 

4.2.3.5 Výchova cigánskych detí mimo vyučovania v školských výchovných zariadeniach 

            Oľga Hanselová 

• „Výchova v čase mimo vyučovania cieľavedome nadväzuje na výchovu a vzdelávanie 

žiakov v základných a stredných školách. V zmysle zákona 78/1978 Zb. o školských 

zariadeniach (§ 17) ...tvorí organickú jednotu  so školskou výchovou. ... 

 

• Kým školské vyučovanie má pre žiakov charakter osobnej i spoločenskej povinnosti, 

výchova mimo vyučovania a účasť detí na jej organizácii a činnostiach má naopak 

dobrovoľný a nepovinný charakter, pretože sa uskutočňuje v podstate vo voľnom čase 

detí... „(Hanselová, O., 1981, s. 35)   

 

• ...čas, ktorým im ostáva k dispozícii na relatívne slobodné využitie po splnení všetkých 

povinností vyplývajúcich zo školskej dochádzky, po vykonaní ďalších dospelými 

uložených prác a napokon po splnení činností, ktoré vyplývajú pre žiakov z potreby 

realizácie ich biologickej a spoločenskej existencie.“ (Hanselová, O., 1981, s. 35-36)   

75 
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• „Treba si uvedomiť, že voľný čas je spoločenská hodnota a o spôsobe využívania tejto 

hodnoty rozhoduje výchova, ktorú treba organizovať tak, aby od najmladších rokov 

viedla k návykom racionálne tráviť voľný čas. Pre jednotlivcov môže byť čas odpočinku  

zdrojom nudy, plytkých uspokojení a často činiteľom telesného a spoločenského 

úpadku.  

 

• ...vhodným, plánovitým a premysleným ovplyvňovaním racionálneho využívania 

voľného času cigánskych detí a mládeže môžeme veľmi zásadne ovplyvniť úroveň ich 

vedomostí, schopností,  rozvíjať zručnosti, záujmy a talent, pozitívne ovplyvniť celkový 

rozvoj osobnosti.“ (Hanselová, O., 1981, s. 36)   

 

• „Doterajšie rozbory výsledkov školskej úspešnosti cigánskych žiakov, ich realizovania 

sa v pracovnom procese či ďalšom štúdiu poukazujú na to, že veľká námaha, ktorú 

učitelia vynakladajú pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov v škole,  nedáva trvalejšie 

výsledky, ak sa im nevenovala rovnako hlboká a systematická pozornosť v mimo-

vyučovacom čase, vo voľnom čase. „ (Hanselová, O., 1981, s. 37)   

 

• „Pri správne usmerňovanej záujmovej činnosti nemá ísť len o uspokojovanie detských 

potrieb a záujmov, ale o ich rozvíjanie a kultiváciu, o hľadanie  a orientáciu v záujmoch 

cigánskych detí, aby sme mohli odhaliť skryté dispozície , rozvinúť schopnosti, prípadne 

odhaliť talent, aby sme umožnili cigánskemu žiakovi nájsť vo svojich záujmoch samého 

seba.“   (Hanselová, O., 1981, s. 39)     

 

 

4.2.3.6 Špecifickosť kultúrno-výchovnej práce s cigánskymi obyvateľmi 

            PhDr.  Ondrej Herec 

• „Pri kultúrno-výchovnej práci s cigánskymi obyvateľmi a predovšetkým časťou 

cigánskej populácie žijúcou zaostalým spôsobom života treba vychádzať zo skutočnosti, 

že táto časť obyvateľstva sa výrazne odlišuje od takzvanej majoritnej spoločnosti, od 

prevažnej väčšiny našich občanov.   

  

• Tieto odlišnosti siahajú do oblasti noriem a hodnôt, psychiky a tradícií, spôsobu 

získavania obživy a bývania, kultúrnych a sociálnych návykov, vnútornej i vonkajšej 

vzťahovej siete, jazyka, vzdelania a kvalifikácie, krátko zjavujú sa v mnohých 

podstatných prvkov a zložkách spôsobu života.  

 

• V porovnaní s aspektmi sociálneho i individuálneho života prevažnej väčšiny občanov  

našej spoločnosti majú tieto  ... povahu nedostatkov a vo svojom súhrne sa prejavujú 

negatívne, ako celkove nižšia sociokultúrna úroveň  časti cigánskych obyvateľov (v 

súčasnosti na Slovensku vyše 200 tisíc). Z disadaptácie týchto občanov vyplýva mnoho 

negatívnych sociálnych dôsledkov, od pracovného zapojenia a nižšej vzdelanostnej 

úrovne ...až po alkoholizmus a zvýšenú kriminalitu. (Herec, O., 1981, s. 46) 

 

• Preto treba pri práci  s cigánskymi obyvateľmi prihliadať  aspoň na niektoré zvláštnosti 

ich charakteristiky:   

1. bývajú to jednotlivci s nízkou vzdelanostnou a profesionálnou úrovňou a s tým 

súvisiacou zníženou možnosťou uplatniť sa v náročnej práci. Z toho vyplýva aj 

obmedzený výber ich aktivít vo voľnom čas, a teda aj vzdelávacích záujmov; 
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2. títo jednotlivci sú neadekvátne prispôsobení požiadavkám...modernej spoločnosti 

a udržiavajú sa u nich formy spôsobu života minulých generácií vrátane niektorých 

špecifických noriem a hodnôt; 

 

3. cigánska mládež pochádza z rodín, v ktorých sa často vyskytujú delikventné alebo inak 

sociálne degradované osoby,, pričom ich rodinné zázemie býva poznačené sociálno-

patologickými  javmi, ako je napríklad alkoholizmus, absencia základných kultúrnych 

a sociálnych návykov a podobne. Tieto rodiny však zároveň bývajú späté pevnými 

vnútornými väzbami; 

 

4. Cigáni častejšie než ostatná populácia trpia vrodenými  či získanými zdravotnými 

poškodeniami; 

 

5. Nachádzame medzi nimi mnohých jednotlivcov , ktorých z hľadiska psychického vývoja 

možno charakterizovať ako osobnosti s disharmonickým osobnostným vývinom, 

s prvkami infantilnosti a so zvýraznenou pudovou bázou. V spojení so zníženou 

schopnosťou posudzovať tieto vlastnosti bariérujú socializačné a edukačné procesy; 

 

6. vysoká sugestibilita  najmä u cigánskych mladistvých  spôsobuje prevalenciu emotívnej 

motivácie pred racionálne kognitívnou v hodnotení, rozhodovaní i správaní na 

osobnostnej i inštitucionálnej rovine styku;“ (Herec, O., 1981, s. 46) 

 

7. „so zvýraznenou sugestibilitou korešponduje názorová amorfnosť: Cigánski mladiství 

často nemajú vyhranenú mienku o širšom kontexte svojho konania ani v konkrétnej  

situácii a ich verbálne i nonverbálne správanie sa v manifestuje inkoherentne na 

základe momentálneho impulzu. Na druhej strane táto mládež dobre akceptuje autoritu 

za predpokladu, že sa neutralizuje, alebo vylúči vplyv negatívnych autorít ich 

pôvodného bezprostredného prostredia;  

 

8. veľmi často ide o osoby, ktoré majú problémy v komunikačnej rovine, neovládajú 

dostatočne jazyk majoritnej spoločnosti a neadekvátne interpretujú komunikáciu 

v slovenčine alebo češtine; mentálny vek Cigánov často zaostáva za ich fyzickým vekom; 

 

9. cigánske deti, ale i mládež a dospelí často trpia insufienciou morálno-vôľovej oblasti 

v dôsledku zanedbania výchovy v rannom detstve, preto pri ich výchove a vzdelávaní 

treba mať na zreteli, že ide skôr o reedukáciu.  

 

10. „Kultúrno-výchovná práca s cigánskymi obyvateľstmi...dôraz sa kládol na jednotlivé 

problémové okruhy...Základ týchto procesov však vždy bol a ostal materiálny: zo 

zamestnania a bývania vyplývajú všetky ostatné zložky spôsobu života cigánskych 

obyvateľov...“. (Herec, O., 1981, s. 47) 

 

• „Existujú reálne predpoklady, že cigánska osada ako ohnisko nešvárov súvisiacich so 

zaostalým spôsobom života v dohľadnom čase prestane existovať. Prechod 

k modernému bývaniu z cigánskej osady, prechod od kmeňového ohniska ku chladničke 

a televízoru však nemôže byť ľahký a samozrejmý. V mestskom prostredí sa niektoré 

funkcie obydlia presúvajú z exteriéru do interiéru, čím sa obmedzuje sociálna 

komunikácia rodín  v mieste bydliska. (Herec, O., 1981, s. 47).  
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4.2.4     Příčiny , podmínky a možnosti prevence sociálně patologických jevů u romské   

             populace v ČSSR (1986) 

      

„ Predhovor 

• V dňoch 10.-12.11 1986 sa uskutočnil v Českom Krumlove seminár sekcie sociálnej 

patológie na tému  Příčiny , podmínky a možnosti prevence sociálně patologických jevů 

u romské  populace v ČSSR. Seminár mal výrazne interdisciplinárny charakter, boli na 

ňom zastúpení odborníci z oblasti teórie i praxe z celé ČSSR. 

• Seminára sa zúčastnilo viac než 60 pracovníkov sociológie, psychológie, etnografie, 

pedagogiky, práva demografie, lingvistiky, psychiatrie. Pozitívne treba hodnotiť aj 

aktívnu účasť odborníkov z radov rómskej inteligencie. 

• Zborník pojednáva o dôležitých sociálno-patologických aspektoch celej problematiky 

a vážnymi dosahmi do oblasti sociálnej politiky a práva, z tohto dôvodu je problematika 

veľmi citlivá.“ (Večerka, K., Štechová, M., (ed.), 1986, s. 4)     

        

4.2.4.1 Aktuálne otázky života rómskych obyvateľov v ČSSR 

            Ing. Petr Víšek 

• „ V ČSSR žilo na konci oku 1985 362 tisíc Rómov. Ich počet a podiel sa trvalo zvyšuje.. 

Rómske obyvateľstvo je na území štátu veľmi nerovnomerne rozmiestnené a v rade 

krajov, okresov a obcí sa vytvárajú početné koncentrácie....celkový počet 

živonarodených detí u vydatých rómskych žien je vyšší o 96%.. Napríklad vo 

Východoslovenskom kraji je každý 13. občan rómsky, ale už každé 7. narodené dieťa 

rómske. V okrese Rimavská Sobota bolo už každé 3. narodené dieťa rómske.  

 

• Doterajší vývoj pôrodnosti by spôsobil pre rok 2000 zvýšenie počtu Rómov v ČSSR na 

úroveň cca 650 tisíc a pre rok 2020 k 1 miliónu.  

 

• Závažné závery je treba vyvodiť i z analýzy dlhodobého vývoja počtu Rómov na našom 

území. Behom 80 rokov tohto storočia sa ich počet zvýšil... zhruba 8-10 krát. Zvyšovanie 

počtu Rómov na našom území predstavuje v tomto storočí najdynamickejší 

demografický a etnický proces a prináša a prinesie závažné skutočnosti do etnickej 

štruktúry nášho obyvateľstva.“ (Víšek, P., 1986, s. 6)  

 

1. Hodnotenie súčasného stavu spoločenskej integrácie rómskych občanov. 

• „Je možné konštatovať, že bol dosiahnutý určitý pokrok v spoločenskej integrácii 

rómskych občanov, a to v rade oblastí, napr. v predškolskej výchove, v školskej 

dochádzke, v rozmiestňovaní dorastu,... riešení bytových problémov i v zamestnanosti 

rómskych občanov. 

  

• V  niektorých smeroch dochádza k pretrvávaniu problémov, alebo dokonca 

k negatívnemu vývoju. Závažné je, že ide práve o tie oblasti, ktoré do značnej miery 

podmieňujú ďalšie pokračovanie a prehlbovanie spoločenskej integrácie rómskeho 

obyvateľstva. Ide hlavne o rast protispoločenskej činnosti  rómskych 

občanov...nezdravú a pre zabezpečenie dobrej starostlivosti neprimerane vysokú 

populáciu, zaostalo žijúcich  rómskych občanov v rómskych osadách , vznik nových 

sústredení..., spomalenie likvidácie osád a vznik nových chatrčí, rastúci dištanc ostatnej 

verejnosti k rómskym občanom, pokles počtu pracovníkov v starostlivosti o rómske 

obyvateľstvo a pod...“. (Víšek, P., 1986, s.7) 
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• „Proces spoločenskej integrácie, úsilie o sociálny a kultúrny vzostup rómskych občanov 

a sústredené úsilie spoločnosti viedli k diferenciácii rómskej populácie. Vo vnútri 

rómskej populácie sa pomerne výrazne prejavuje svojim spôsobom života skupina, ktorá 

procesu spoločenskej integrácie  odoláva, bráni sa mu a žije na veľmi nízkej úrovni. 

 

• Ide o neintegrovaných rómskych občanov, žijúcich v chatrčiach a osadách, v závadných 

bytoch,  vyhýbajúcich sa práci, občanov páchajúcich protispoločenskú činnosť. Celkovú 

veľkosť skupiny zaostalo žijúcich rómskych občanov možno odhadnúť na  zhruba 70 

tisíc, t. j. okolo 20% z celej rómskej populácie v ČSSR. „ (Víšek, P., 1986, s. 7-8). 

 

• „Varujúcim faktorom  je skutočnosť, že zatiaľ čo vplyvom postupujúcej spoločenskej 

integrácie pôrodnosť vo väčšine rómskej populácie  klesá, pôrodnosť v skupine zaostalo 

žijúcich rómskych občanov rastie a reprodukuje trvalo najnižšiu životnú úroveň.... 

vyvoláva vo verejnosti nesprávny názor na úspešnosť spoločenskej integrácie rómskych 

občanov vôbec, vyvoláva voči nim averziu a poškodzuje vo svojich dôsledkoch záujem 

spoločenskej integrácie väčšiny rómskych občanov, ktorí riadne pracujú, starajú sa 

o deti a žijú riadnym občianskym životom.“  

 

• „Ďalšou skupinou, ktorú je možné vo vnútri rómskeho etnika charakterizovať, je 

skupina rómskych občanov, ktorí svojim plným pracovným zapojením vytvárajú dobré 

podmienky  pre život svojich rodín, nastúpili cestu spoločenskej integrácie, ich životný 

spôsob však nezodpovedá úrovni ich hmotného života a prežívajú v ňom tradičné 

stereotypy. U tejto skupiny rómskych občanov je rast hmotného zabezpečenia rýchlejší 

než ich transformácia do spoločnosti  a oni sa zatiaľ nestávajú rovnoprávnymi členmi 

spoločnosti, ale  „bohatými cigánmi“. Tým  rastie nová dimenzia sociálneho dištancu... 

(Víšek, P., 1986, s. 8).  

 

• „Konečne možno konštatovať, že rozvojom sociálnej štruktúry sa postupne vytvára vo 

vnútri rómskeho obyvateľstva i plne integrovaná skupina nachádzajúca sa na takom 

stupni hmotného i duchovného rozvoja, že pociťuje potrebu spoločenskej emancipácie , 

zvýšenia prestíže, hlási sa ku svojej etnickej príslušnosti, ale už nie ako ku 

stigmatizujúcej  a znerovnoprávňujúcej skutočnosti, ale ako prvku etnického a hlavne 

kultúrneho zázemia. (Víšek, P., 1986, s. 9).  

 

2. Aktuálne otázky rómskych občanov v ČSSR   

         a) Pôrodnosť a starostlivosť o deti v skupine zaostalo žijúcich rómskych občanov 

• „Napriek čiastočnému poklesu  realizovanej  plodnosti, je pôrodnosť rómskych žien 

výrazne vyššia než u celej populácie. Najvyššia je u skupiny zaostalo žijúcich rómskych 

občanov, kde sú závažné nedostatky v úrovni starostlivosti o deti, ich výžive a hygiene 

a zanedbávaní školskej dochádzky. 

 

• Rodia sa často  zdravotne postihnuté deti, deti s príbuzenských zväzkov s genetickou 

záťažou, deti s malformáciami a pod.  Každé štvrté rómske  dieťa je umiestnené 

v dojčenskom ústave. Z celkového počtu detí umiestnených v dojčenských ústavoch 

v SSR bolo v roku 1984 64% rómskych , z toho vo Východoslovenskom kraji až 83,2%.  
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• V okrese Spišská Nová Ves má dojčenský ústav 100% rómskych detí. Zo všetkých detí 

umiestnených v ústavoch sociálnej starostlivosti je v SSR 49% rómskych detí. 

V zvláštnych školách v SSR tvorili rómske deti 53%. Rómske deti tvoria až 40% všetkých 

detí  umiestnených v detských domovoch  v ČSSR a 38,5% v SSR. 

 

• Závadné hygienické podmienky a zanedbaná starostlivosť o deti sa prejavuje v ich 

vysokej chorobnosti a duševnej retardácie. Rómske ženy len v malom rozsahu používajú 

antikoncepciu. Ako ukazujú niektoré sondy, nepoznajú tieto možnosti, majú o nich 

skreslené predstavy a rad zábran k ich používaniu.  

 

• Tradičná rodina sa rozpadá a nové vzory jednania preberá od tej časti ostatných 

občanov, ktorí sú im blízke svojou nízkou sociálnou úrovňou, a ktorá s nimi kontakty 

udržuje.“ (Víšek, P., 1986, s. 9-10). 

 

 

         b) Bývanie zaostalo žijúcich rómskych občanov 

• „Napriek sústavnému úsiliu národných výborov v ČSR, ktoré v posledných rokoch 

každoročne prideľujú okolo 1,6 tis. bytov, býva približne 8,5 tis. rómskych občanov 

v závadných bytoch. Úroveň bývania priamo súvisí s mierou spoločenskej integrácie. 

 

• Oveľa komplikovanejšia je situácia v SSR., kde sa ťažisko riešenia bytovej situácie 

orientovalo na výkup a likvidáciu rómskych chatrčí a osád. Ide o dlhodobú  a 

mimoriadne náročnú úlohu.  

 

• V roku 1971 bolo v SSR 930 rómskych osád s 92 tis. obyvateľov. Do roku 1980 bol tento 

stav znížený  na 442 osád  s 3,6 tis. chatrčami a 24,5 tis. obyvateľmi. V priebehu rokov 

1981-1985 ale ubudlo len 108 osád, 930 chatrčí a v súčasnosti žije v 319 osadách a 2,4 

tis. chatrčiach okolo16,5 tis. obyvateľov. Pritom zhruba 700 chatrčí v tomto období 

vzniklo znovu. 

 

• Neuspokojivá je systematická príprava rómskych občanov v osadách na ich adaptáciu 

pre bývanie v bežnom byte. Rómski občania potom v krátkom čase často byty devastujú, 

čo má nepriaznivý vplyv ako na prideľovanie ďalších bytov, tak na verejnosť.“  (Víšek, 

P., 1986, s. 11). 

 

 

c) Školská výučba a príprava na povolanie 

• „Napriek tomu, že bolo v oblasti školstva v starostlivosti o rómske deti vykonané veľmi 

mnoho, napr. materské školy  v súčasnosti navštevuje v SSR 74,1%, pretrváva rad 

problémov a výsledný efekt tohto úsilia nezodpovedá vykonanej práci.“ (Víšek, P., 

1986, s. 11). 

 

• Ukazuje sa, že je nereálne  predpokladať, že by za súčasných metód práce  mohli rómske 

deti dosiahnuť rovnakú úroveň vzdelanosti ako ostatní. Naopak ich výsledky sa v rade 

smerov ešte zhoršujú. Rómske deti v porovnaní s ostatnou populáciou 14krát  častejšie 

prepadávajú, majú 5 krát častejšie druhý alebo tretí stupeň chovania, 30krát častejšie 

končia základnú školu v nižšom ako v záverečnom ročníku, 28krát častejšie sú 

prekladané do zvláštnych škôl, kde tvoria zhruba 24% všetkých detí.  
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• Vysvetlenie slabých školských výsledkov rómskych  detí sa vidí hlavne v nezvládnutí 

vyučovacieho jazyka, ďalej v nižšom intelekte, ktorý je ale determinovaný neznalosťou 

jazyka a ďalej v nepodnetnom rodinnom prostredí a slabej pomoci rodiny.... 

 

•  Všeobecne horšími študijnými výsledkami sa už v období školskej prípravy vytvárajú 

negatívne faktory pre ďalší rozvoj vzdelania a pre sociálnu mobilitu rómskych občanov. 

A to predovšetkým tým, že sa zväčšuje rozdiel medzi rastúcou vzdelanostnou úrovňou 

všetkých detí a stagnujúcou alebo aj zhoršujúcou sa vzdelanostnou úrovňou rómskych 

detí.“ (Víšek, P., 1986, s. 12).  

 

• „Tieto skutočnosti výrazne poznamenávajú možnosti ďalšej pracovnej prípravy. Zatiaľ 

čo v období 7. päťročnice bolo v priemere rozmiestňované z celkového počtu rómskej 

mládeže do pracovného pomeru 14,5% detí, u celej populácie to bolo len 1,3%.  Do 

stredných škôl odchádzalo zhruba 2,5,% rómskych chlapcov a dievčat a 36% zo 

všetkých detí.  

 

• V súčasnosti po predĺžení povinnej školskej dochádzky odchádza do gymnázií a 

stredných škôl 2% rómskych chlapcov a dievčat, ale zo všetkých detí je to 38%. Po 

predchádzajúcom prepadnutí pokračuje v navštevovaní základnej školy 22% rómskych 

detí, ale len 2,4% všetkých detí.  

 

• V dôsledku zhoršovania prospechu rómskych detí klesá aj podiel detí, ktoré dokončia 

základnú školu v 8. (resp. v 9.) ročníku. Tak napr.  v SSR ukončilo povinnú školskú 

dochádzku v školskom roku 1979-80 v 9. ročníku základnej školy 55,7% detí 

a v školskom roku 1984/85 (v 8. ročníku)  už len 50,2%.   

 

• Ďalšiu pracovnú prípravu komplikuje skutočnosť, že pre deti zo zvláštnych škôl  nie je 

dostatok zvláštnych učebných odborov. Naviac dochádza k trvalému javu,  že  rodičia 

preferujú okamžitý príjem  príslušníka rodiny  a rómski učni veľmi často učenie 

nedokončia.  Údaje o podielu ukončeného vyučenia sa nesledujú, je možné ich odhadnúť 

na 10-30%.“ (Víšek, P., 1986, s. 13).     

 

 

d) Pracovné zapojenie rómskych občanov 

• „Zapojenie do pracovného procesu je jedným z najdôležitejších faktorov  spoločenskej 

integrácie rómskych občanov. I keď je možné v tomto smere konštatovať pozitívny vývoj 

– prevažujúca väčšina je už do pracovného procesu zapojená – rad problémov 

pretrváva.  

 

• V posledných rokoch sa prejavuje stále viac snaha hospodárskych organizácií 

v súvislosti s novými ekonomickými pravidlami a v záujme zvyšovania produktivity 

práce uvoľňovať z pracovného pomeru menej výkonných rómskych pracovníkov, pričom 

poukazujú na ich nízku kvalifikáciu a pracovnú morálku. (Víšek, P., 1986, s. 13-14).     

 

• V nábore sa uplatňuje tendencia rómskych pracovníkov neprijímať. V niektorých 

prípadoch vydali ONV interné pokyny, že rómsky pracovník nesmie byť prepustený bez 

súhlasu ONV. Pritom tam, kde je na rómskych pracovníkov vyvíjaný dôsledný riadiaci, 

výchovný a kontrolný dôraz, sú s nimi dobré skúsenosti. 
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• Prevažujúca väčšina rómskych pracovníkov sú robotníci, skoro celá zostávajúca časť 

patrí do kategórie zamestnancov a členov JRD. Nepriaznivá situácia sa do budúcna 

vytvára z hľadiska kvality  pracovného zapojenia.  

 

• Rómski občania budú stále viac vykonávať nekvalifikované, obslužné a namáhavé práce 

a tento proces sa  s ohľadom na zhoršujúce sa školské výsledky rómskych detí bude 

posilňovať. Tým skôr  sa obmedzia  možnosti osvojovania si nového životného spôsobu, 

hlavne pôsobením podnetného kolektívu, pretože samotná hmotná  úroveň nie je 

dostatočnou podmienkou kultúrneho vývoja. (Víšek, P., 1986, s. 14).     

 

• Závažnou skutočnosťou je, že v miestach s vyššou koncentráciou rómskych občanov je    

spravidla nedostatok pracovných príležitostí pre nekvalifikovaných rómskych občanov. 

(Víšek, P., 1986, s. 15).   

 

e) Protispoločenská činnosť rómskych občanov   

• „Jedným z najzávažnejších problémov spoločenskej integrácie rómskych občanov 

v súčasnosti je vysoká miera trestnej činnosti u časti rómskej populácie, ktorá pramení 

z nízkeho právneho vedomia, preferencie záujmov a morálky širšej rodiny a rómskej 

pospolitosti pred dodržovaním zákonov a rešpektovaním štátnej moci, zanedbávania 

školskej dochádzky, alkoholizmu a pod. 

 

• Protispoločenská činnosť rómskych občanov sa dlhodobo trvalo zvyšuje  a to napriek 

výchovnej práci v škole, i napriek výchovnej práci vykazovanej v rade oblastí. 

Protispoločenská činnosť súvisí  tiež bezprostredne s formami a priebehom adaptácie  

rómskych občanov na nové sociálne prostredie a podmienky.  

 

• Ak sa rómski občania snažia priblížiť k ostatnej populácii ( spočiatku javovými  formami 

životnej úrovne), tak ich prevažne nízke sociálne zaradenie a spoločenská dištancia  ich 

subjektívne môže viesť k pocitu (nie len etnickej), ale hlavne sociálnej) podradenosti. 

 

•  Jednou z nežiadúcich skratkových ciest riešenia takej situácie je využitie (zneužitie) 

všetkých „medzier“ v živote majoritnej spoločnosti – páchanie hlavne majetkovej 

trestnej činnosti.“ (Víšek, P., 1986, s. 15).   

 

•  „Protispoločenská činnosť rómskych občanov je veľmi nebezpečnou prekážkou 

ďalšieho rozvoja  spoločenskej integrácie cigánskych občanov...pôsobí výrazne 

negatívne na ostatnú verejnosť, zvyšuje jej spoločenskú dištanciu, vedie k odmietaniu 

a izolácii rómskych občanov vôbec, bez ohľadu na úroveň integrácie. 

 

• Najfrekventovanejšími trestnými činmi páchanými rómskymi občanmi sú trestné činy 

majetkovej povahy, pričom sa mení ich kvalita smerom k vyššej rafinovanosti, 

premyslenosti a obratnému zahladzovaniu stôp. Ďalej ide o trestné činy výtržníctva, 

úmyselného ublíženia na zdraví, príživníctva a v nie poslednom rade lúpeže, na páchaní 

ktorej sa podieľajú v SSR: 59,9%. 

 

• Trvalo rastie kriminalita rómskej mládeže, ktorá je zhruba desaťkrát  vyššia než 

u ostatnej mládeže a ťažisko rómskej kriminality sa povážlivo presúva na najnižšie 

vekové skupiny trestne zodpovedného rómskeho obyvateľstva. 
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• Z tohto pohľadu je treba posudzovať prácu školy i ostatných subjektov preventívnej 

výchovy veľmi kriticky. Analýzy delikvencie rómskej mládeže ukazujú na to, že rodičia 

hrubo zanedbávajú výchovu detí a tým im umožňujú osvojovať si nežiadúce zvyky 

a spôsob života.  

 

• Je trvalý nedostatok detských výchovných ústavov a výchovných ústavov pre mládež, 

takže delikventné deti a mládež môžu vo svojej činnosti pokračovať  a negatívne pôsobiť 

i na ostatnú mládež.“  (Víšek, P., 1986, s. 16).   

 

 

f) Vzťah verejnosti k rómskym občanom  

• „Vo verejnosti je obraz Cigánov, vytváraný prevažne negatívnymi rysmi ako je zlá 

pracovná morálka a kriminalita, negatívne javy sa zveličujú a dramatizujú, zatiaľ čo 

pozitívne sa takmer nevyskytujú.  

 

• V rámci etnických  stereotypov existuje ale tiež obraz diskriminovaného a utlačovaného 

Cigána, ktorý tiež nie je pravdivý.   

 

• Napriek pokroku v životnom spôsobe neprenikne rad priemerne integrovaných 

rómskych rodín  bariérou dištancu majoritnej spoločnosti,  ale súčasne sú odmietané 

menej integrovanou rómskou komunitou a ocitá sa v sociálnej izolácii aj z tohto 

dôvodu. (Víšek, P., 1986, s. 17).   

 

• Proces prekonávania etnických predsudkov a formovanie nového vzťahu verejnosti  

k rómskym spoluobčanom je jedným z najslabších článkov  doterajšieho postupu 

riešení. (Víšek, P., 1986, s. 18).   

 

 

g) Niektoré otázky rómskej kultúry  a možnosti jej využitia pre spoločenskú 

integráciu 

• „Verejnosť je o kladných hodnotách rómskeho etnika a rómskej kultúrnej tvorby málo 

informovaná. To vedie ku skreslenému obrazu na rómskych občanov a k ich 

posudzovaniu len podľa vrstvy neintegrovaných a prípadne asociálnych jedincov. 

Väčšie znalosti o kladných hodnotách rómskej kultúry by mohli viesť k rýchlejšiemu 

odstráneniu predsudkov u verejnosti. ...Uvážlivé použitie pozitívnych rysov rómskeho 

etnika – jeho kultúry ... dočasným prostriedkom, ktorý môže cieľ integrácii priblížiť.  

 

• Zvláštnu pozornosť vyžaduje výchova rómskej mládeže . Rómska mládež nemá dostatok 

možností identifikácie s vlastnými pozitívnymi vzormi. Veľmi ľahko tak akceptuje 

i negatívne vzory pre svoje chovanie  a jednanie, hľadá svoje miesto a prestíž  a hľadá 

ju vo falošnom vyrovnaní sa a prekonaní majoritnej populácie – totiž 

v protispoločenskej činnosti. Závažné problémy sú vo využívaní voľného času rómskej 

mládeže. (Víšek, P., 1982, s. 18-19).   
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4.2.4.2 Inštitucionálny záujem o cigánsko-rómske obyvateľstvo so zreteľom na riešenie  

            problematiky jeho kriminality v rokoch 1951-1958  

            PhDr. Tomáš Baišman 

• „Veľmi výrazným spôsobom zo štyridsať rokov  povojnového vývoja vystupujú 

päťdesiate roky, presnejšie roky 1951-1958. Vo vzťahu  k predchádzajúcim rokom je 

toto obdobie možné považovať za kvalitatívny zvrat doterajšieho postupu centrálnych 

orgánov štátnej správy. Krokom nasledujúcim predstavuje svojho druhu pred znamenie, 

prechodnú, možno dokonca skúšobnú etapu v riešení  tzv. cigánskej otázky.  

 

• Pre príchuť rasovej diskriminácie nezlučiteľnej s našou ústavou 

a ľudovodemokratickým zriadením bola paragrafom 150 čl.2 trestného zákona 

správneho č. 88/1950 Zb. zrušená platnosť zákona č. 117 o potulných cigánoch z roku 

1927, bez toho aby bola vytvorená nová singulárna cigánska- legislatívna úprava. 

Zrušením singulárnej „cigánskej –legislatívnej úpravy bolo konečne dosiahnuté 

faktické zrovnoprávnenie cigánskeho s ostatným obyvateľstvom a otázky spojené 

s riešení cigánskej problematiky  mali byť riešené len administratívnou cestou.   

 

• V lete r. 1950 uskutočnilo ministerstvo vnútra vo vybraných krajoch českých zemí, rad 

prieskumov k národnostnej situácii, ktoré v intenciách dobového názoru sledovali spolu 

s problematikou nemeckého obyvateľstva i obyvateľstvo cigánske. Výsledky prieskumov 

ukázali, že existuje rad nedostatkov v školskej dochádzke cigánskych detí i v pracovnom 

zaradení a ubytovaní cigánskych rodín.“ (Baišman T. , 1986, s. 24) 

 

• „V auguste 1951 potom na prvé prieskumy nadviazala akcia nazvaná Cigánska akcia 

v ČSR. Vtedy ministerstvo vnútra rozoslalo všetkým bezpečnostným referátom krajských 

národných výborov príkaz o podanie podrobnej správy o počte cigánov v jednotlivých 

krajoch , okresoch  a obciach, o spôsobe ich života...o tom ako sa osvedčujú vo svojom 

zamestnaní, o ich morálke spoločenskej  i osobnej o návšteve škôl ich deťmi, 

o všeobecných skúsenostiach s nimi a o tom, ako s nimi zaobchádzajú povolaní úradní 

činitelia...Súčasne boli zodpovedné  miesta požiadané o rozbor existujúceho právneho 

postavenia cigánskeho obyvateľstva a prípadný návrh novej legislatívnej úpravy. Potom 

čo sa podarilo sústrediť odpovede z krajov zvolalo v septembri ministerstvo vnútra 

medziministerskú poradu, na ktorej boli zástupcovia  centrálnych orgánov informovaní 

o výsledkoch šetrení i o návrhu  koncepcie ministerstva vnútra na ďalší postup.“ 

(Baišman T. , 1986, s. 25) 

 

• „V marci 1952 sa ako výsledok intenzívnej činnosti ministerstva vnútra objavila 

smernica s názvom  Úprava pomerov osôb cigánskeho pôvodu. Po zrušení zákona 

o potulných cigánoch z roku 1927 dostali správne orgány po prvý raz záväzné smernice 

k prekonaniu súčasného stavu v riadení , centralizácii, vnútornej organizácii a tiež 

základnej línii postupu štátnej správy v riešení tzv. cigánskej otázky. ... osembodový 

program prevýchovy počítal:  

 

1.  zapojením do riadneho pracovného pomeru s ich ubytovaním v mieste bydliska, 

2. kontrolou správnosti vyplácaných miezd, 

3. zvýšeným dohľadom nad dochádzkou do školy a zaisteným   umiestnenia cigánskych   

    detí do predškolských zariadení, 

4. výchovou ostatného obyvateľstva, ktorou sa mala dosiahnuť likvidácia zvyškov  

    rasovej diskriminácie, 
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5. odstránením všetkých prejavov diskriminácie v úradnom styku a vo verejnom živote  

    pri súčasnej likvidácii negramotnosti, 

6.  zapojením uvedomelých cigánov do prevýchovného procesu, 

7.  riadnou evidenciou cigánskeho obyvateľstva,  

8.  s usadením kočujúcich cigánov.“ (Baišman T. , 1986, s. 25-26) 

 

• V máji 1952 dostávajú referáty  ... obežník, ktorý ich zaväzoval podávať periodické 

hlásenia o uplatňovaní  a výsledkoch nového spôsobu  riešenia tzv. cigánskej otázky. 

 

• Až úzkostlivá  snaha po odstránení akýchkoľvek foriem rasovej diskriminácie- úplne 

logická po perzekučných tendenciách sprevádzajúcich objavenie sa cigánskeho 

obyvateľstva v povojnových českých zemiach – je len čiastočný  vysvetlením  absolútnej 

absencie pozornosti venovanej kriminalite cigánskeho obyvateľstva. (Baišman T. , 

1986, s. 26). 

 

• Iné z možných vysvetlení...povinné hlásenia jednotlivých MNV z okresu Kladno z akcie 

Úprava pomerov osôb cigánskeho pôvodu z rokov 1952- 1953. Z obsahu týchto správ 

vyplýva, že trestná činnosť  relatívne už početnej cigánskej pospolitosti v Kladne 

i v rozptyle po jednotlivých rodinách žijúceho cigánskeho obyvateľstva na vidieku 

okresu patrila v tejto dobe k úplne marginálnym problémom  prítomnosti tej kategórie 

obyvateľov v českom prostredí. Jediné zmienky o trestnej činnosti cigánskeho 

obyvateľstva pochádzajú z priemyslového mesta. Prípady vyhýbania sa práci, čierneho 

obchodu , nezákonného obchodu s potravinovými lístkami, prostitúcie, drobných 

krádeží v obchodoch, výtržníctva, bitiek  a ublíženia na zdraví sa však v spojení 

s cigánskymi menami objavovali len s času na čas a doslova zatienené analogickými 

problémami ostatného obyvateľstva.  

 

• Začiatkom júla 1952 píše bezpečnostný referát, že pokiaľ sa týka krádeží ktoré páchali, 

ako krádeže drobných hospodárskych zvierat, drobného majetku občanov, niekedy 

i väčšieho rozsahu, takmer pominuli. Dosiaľ páchajú drobné krádeže odpadového 

materiálu na kúrenie.   Už dlhší čas sa nestal prípad väčšieho trestného činu.  (Baišman 

T. , 1986, s. 26-27). 

 

• Novú aktivitu na riešenie tzv. cigánskej otázky malo  vniesť uznesenie sekretariátu ÚV 

KSČ zo septembra 1954. V záujme ďalšieho postupu sekretariát ÚV KSČ vtedy stanovil, 

že je nutné:. 

1. Vytvárať predpoklady ku skutočnému zrovnoprávneniu tejto etnickej skupiny v ČSR. 

 

2. Získavať cigánske obyvateľstvo do stáleho zamestnania a k trvalému usídleniu s tým, že 

nesmú byť vynechávaní v prideľovaní bytov a zvyšovaniu kvalifikácie. 

 

3. Rušiť – ako zdroje izolácie – cigánske tábory a ghetta a usilovať o účasť cigánov na 

spoločenskom živote všetkých pracujúcich. 

 

4. Presadzovať výchovný vplyv predovšetkým u detí a mládeže. 

 

5. Bojovať za zvýšenie kultúrnej úrovne cigánov likvidáciou negramotnosti i opatreniami 

k zlepšeniu životných podmienok v ich táboroch a sídliskách. 
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6.  Podporovať rozvoj umeleckej tvorivosti. 

 

7. Venovať viac pozornosti objasňovaniu cigánskeho problému v radách strany a širokej 

verejnosti.  (Baišman T. , 1986, s. 28). 

 

• Od polovice päťdesiatych rokov sa začali znovu objavovať narážky na problémy 

s cigánskym obyvateľstvom. Národné výbory v obciach a okresoch podávali hlásenia 

o nízkej kultúrnej a materiálnej úrovni cigánskych rodín.... trestnej činnosti kočovných 

cigánskych skupín. Iniciatíva k prekonaniu krízy v riešení tzv. cigánskej otázky 

v Československu sa v centrálnych orgánoch štátnej správy objavila na jar roku 1956.  

 

• V Situačnej správe o cigánskej otázke v ČSR   sa vtedy konštatovali výrazné nedostatky 

vlastne vo všetkých sférach prevýchovného pôsobenia na doterajší spôsob života 

cigánskeho obyvateľstva. Uvádzalo sa v nej medzi iným, že  ... tento v našich zemiach 

nenormálny spôsob života ... ovplyvňuje všetky ostatné otázky, hlavne ich kultúrnu 

úroveň, výchovu detí, zdravotnícke otázky, spôsob obživy a hlavne má vplyv na ich 

vysokú trestnú činnosť, ktorá pôsobí problémy pracujúcim na vidieku i v mestách.“ 

(Baišman T. , 1986, s. 28). „Zvláštnu pozornosť síce táto situačná správa venovala málo 

početnej (odhadom vtedy asi päťtisícovej skupine kočovných cigánov, avšak problémy 

s ich trestnou činnosťou ukázala len ako špecifický diel kriminality celého cigánskeho 

obyvateľstva bez rozdielu miery sedentarizácie.  

 

• Situačná správa tak vyznela v tom zmysle, že značná časť cigánskeho obyvateľstva 

porušuje štátnu disciplínu a pôsobí našim pracujúcim  veľké problémy. Pripojený návrh 

uznesenia za kľúčové otázky označil postupné likvidovanie  kočovného spôsobu života 

cigánov a energické zaistenie bezpečnosti socialistického a osobného majetku pred 

krádežami cigánskych skupín.   

 

• Pripomienkové riadenie k návrhu ministerstva vnútra trvalo niekoľko mesiacov. V tej 

dobe prebehol rad porád, ktoré doplnili  a rozšírili jednostranný obsah situačnej 

správy, napriek tomu však ukázali, že doterajšie výsledky všetkých opatrení 

stroskotávajú na neustálych pohyboch väčšiny cigánskeho obyvateľstva.“  (Baišman T.,  

1986, s. 29). 

 

• Práce na legislatívnej úprave rýchlo postupovali a 17. októbra 1958 mohlo Národné 

zhromaždenie schváliť zákon č. 74/ 1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb. Spolu 

s povinnosťou   národných výborov všestranne pomôcť skôr kočujúcim osobám 

v trvalom usídlení, pracovnom zaradení a kultúrnom rozvoji ukladal pohyblivej zložke 

československej spoločnosti zanechať doterajší kočovný život a usadiť sa na stálom 

mieste. (Baišman T.,  1986, s. 30). 

 

• Dôvodovú správu prednesenú v národnom zhromaždení i vlastnú legislatívnu úpravu so  

starším materiálom zbližovala -  po prvý raz sa v ľudovo demokratickom 

Československu   - orientácia na represívnu zložku ako na významný nástroj ďalšieho 

prevýchovného pôsobenia...Práce na legislatívnej úprave – zákona č.74 – znovu 

priniesli stanoviská v mnohom podobné obsahu a tónu situačnej správe ministerstva 

vnútra  z jari 1956.  

 

 



91 
 

• Vlastný súpis sa na celom území štátu uskutočnil 1.- 6. februára  1959.  Tieto februárové 

dni poskytli orgánom štátnej správy príležitosť k porovnaniu rôznych stránok 

vtedajšieho spôsobu života a kultúry značnej časti cigánskeho obyvateľstva. Poskytli ale 

do tej doby nevyužité možnosti  k preventívne bezpečnostným opatreniam, a to v takom 

rozsahu, že podľa oficiálnych údajov – sa týkali viac než štvrtiny cigánskeho 

obyvateľstva žijúceho na konci päťdesiatych rokov v Československu. (Baišman T. , 

1986, s. 31). 

 

 

4.2.4.3 Stav  a vývoj  trestnej činnosti Rómov v rokoch 1981 - 85   

            JUDr. Jozef Salaj 

• „Stav a v vývoj kriminality rómskeho obyvateľstva je v dlhodobých priemeroch značne 

nepriaznivý... Závažnosť zistených štatistických údajov podčiarkuje skutočnosť., že .. 

v ČSR.. i v SSR prekračuje podiel Rómov na celkovej populácii.„ (Salaj, 1986, s. 42). 

 

• Vývoj v ČSR je rozdielny od vývoja v SR. Podiel Rómov na celkovom počte známych 

páchateľov (ako u trestných činov tak i prečinov) je v ČSR dlhodobo nižší, ako v SSR. 

V roku 1985 robil u trestných činov v ČSR 7,4%, ale v SSR 15,2%, u prečinov robil 

v ČSR 7,3%, a v SSR 14,2%. 

 

• Zo štatistických údajov vyplýva, že nerovnomerný je i vývoj v jednotlivých krajoch. 

Počet stíhaných Rómov pre trestné činy ako i oznámených pre prečiny je dlhodobo 

najväčší vo Východoslovenskom kraji  (v roku 1985 2 654osôb - trestné činy a 907 osôb  

- prečiny...Stredoslovenský (1 332 osôb - trestné činy, 461 - prečiny, a Západoslovenský 

(1 221 osôb - trestné činy, 495 osôb - prečiny). (Salaj, 1986, s. 43). 

 

• Z hľadiska podielu Rómov na všetkých páchateľoch stíhaných pre trestné činy, ako i na 

všetkých známych páchateľoch oznámených pre prečiny je problematika najvážnejšia 

vo Východoslovenskom kraji (v roku 1985 trestné činy 24,8% , prečiny 27,3%), 

stredoslovenský (trestné činy 12,5%, prečiny 10,7%), Západoslovenský (trestné činy 

11,8%, prečiny 10,8 %).“ (Salaj, J., 1986, s.43 - 44) 

 

• „Podiel Rómov na celkovom počte stíhaných známych páchateľov je u niektorých 

trestných činov zvlášť vysoký. V roku 1985 napr. u trestného činu lúpeže,  robí v SSR 

59%, pohlavného zneužívania 47,2%, krádeže 27,2%, príživníctva 24,2%, znásilnení 

34,3%, výtržníctva 25,5%  atď.“  

 

• „I z hľadiska recidívy trestnej činnosti, je kriminalita Rómov špecifickým problémom. 

Počet recidivistov Rómov na počte celkom žalovaných recidivistov robil v ČSSR v roku 

1985 18,8%. Vzostup je zaznamenaný v oboch republikách, i keď nepriaznivejší   je 

v SSR, kde podiel robil 27,6% (v ČSR len 14,9%).“  (Salaj, J., 1986, s. 44) 

 

• Najväčší podiel recidivistov Rómov na celkovom počte žalovaných recidivistov  podľa 

jednotlivých trestných činov bol zistený u trestného činu lúpeže,  (47%) , pohlavného 

zneužívania  (40,5%) , znásilnenia  (23,9%), výtržníctva (23,3%) krádeže 23%, 

a ublíženie na zdraví 21,8%).Z celkového  počtu 11 120 stíhaných Rómov  v roku 1985 

pre trestné činy bolo 2 208 žien, t. j. 19,8%. Podiel žien sa dlhodobo udržuje okolo 20-

22% stíhaných osôb pre trestné činy.  
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• Na celkovom počte Rómov stíhaných pre trestné činy v roku 1985 v ČSSR sa najviac 

podieľali vekové skupiny 15 až 17 ročných (664 osôb), a vekovej skupiny 18-19 ročných 

( 635 osôb). Nasleduje veková skupina 20-24 ročných (503 osôb) skupina 25-29 ročných 

(379 osôb), 30-39 ročných (219 osôb) a 40-49 ročných (83 osôb).  

  

• Kriminalita Rómov zostáva problémom i kriminality mladistvých. Podiel mladistvých  

stíhaných pre trestné činy sa v ČSSR v posledných rokoch výrazne nemení, i keď v roku 

1985 oproti roku 1984 došlo k vzostupu  Rómov na celkovom počte mladistvých 

stíhaných pre trestné činy a prečiny v roku 1985 bol  v SSR 16,1% ( 1 483  osôb).  

 

• Podiel Rómov  na celkovom počte mladistvých stíhaných pre trestné činy sa 

v sledovanom období pohyboval od 21,4 do 23,6% (v roku 1985 22,7%) a u prečinov 

od 18,2 % do 21,5 % ( v roku 1985 19,3%).  

 

• Mladiství Rómovia sa najčastejšie dopúšťajú trestných činov výtržníctva, lúpeže, 

pohlavného zneužívania a prečinov príživníctva. Podiel Rómov na trestnej činnosti 

mladistvých bol v roku 1985 u trestného činu lúpeže 48,6% , u znásilnení 32,2%, 

pohlavnom  zneužívaní 33,9%,  u rozkrádaní majetku v socialistickom vlastníctve 

27,5%, a na ublížení na zdraví 24,3%  a u krádeže 24%. (Salaj, J., 1986, s. 45) 

 

 

4.2.4.5 Stav a vývoj protispoločenskej činnosti  cigánskych obyvateľov v SSR  

            za roky 1976 až 1985 

            PhDr. Robert Chalka, CSc. 

• „Kriminalita cigánskych obyvateľov v SSR sa stáva čoraz väčším problémom.... Zvýšil 

sa nielen  počet trestných skutkov spáchaných touto etnickou skupinou,  (index rastu 

134), ale stúpol aj ich podiel na celkovom počte trestných skutkov spáchaných v SSR 

o 4,9%. Tento podiel v roku 1985 takmer 4,5 krát prevýšil podiel  cigánskych obyvateľov  

na celkovom počte obyvateľov SSR. Približne rovnaký podiel ako na kriminalite má táto 

skupina obyvateľstva aj na drobnej delikvencii – priestupkoch.  

 

• Z uvedených, ale aj ďalších dostupných údajov je možné vyvodiť záver, že aj keď sa 

v ostatných desiatich rokoch realizovali mnohé opatrenia zamerané na spoločenskú 

integráciu cigánskych obyvateľov, neprejavilo sa to v priaznivejšom ovplyvnení nimi 

páchanej trestnej činnosti.“ (Chalka, R., 1986 s. 47)  

  

• Z hľadiska spoločenskej nebezpečnosti najzávažnejší problém tvoria lúpeže, ale 

i ruvačky, úmyselné ublíženie na zdraví a hrubé narušovanie verejného poriadku.  

„Napríklad počet lúpeží spáchaných cigánskymi obyvateľmi sa v roku 1985 v porovnaní 

s rokom 1976 zvýšil až o 110%. 

 

• Mnohé lúpeže boli spáchané surovým, brutálnym spôsobom. Podobným spôsobom,  boli 

spáchané i viaceré lúpežné vraždy, dopúšťajú sa ich často páchatelia bez pracovného 

pomeru. Majetkový prospech, získaním ktorého bolo spáchanie týchto trestných činov 

motivované, bol spravidla zanedbateľný. 

 

• Vyššia populácia cigánskej mládeže v porovnaní s ostatným obyvateľstvom, 

kriminogénne prostredie v časti cigánskych rodín, ale i to, že časť rodičov cigánskych  
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• detí využíva fakt, že deti nie sú  trestne zodpovedné a zapája ich do páchania trestne 

činnosti, majú za následok  zvýšený výskyt kriminality cigánskej mládeže. Jej závažnosť 

sa zvýrazní, ak sa uvedie, že  viac ako jednou tretinou  ovplyvňuje kriminalitu 

cigánskeho obyvateľstva a približne 40% kriminalitu spáchanú všetkou mládežou. 

Zistené poznatky ukazujú aj na rast jej nealkoholovej toxikománie.“ (Chalka, R., 1986 

s. 48-49) 

 

• Jedným z problémov ovplyvňujúcich stav kriminality cigánskej mládeže je stále 

nedostatočná kapacita zariadení na výkon ústavnej a ochrannej starostlivosti takže 

delikventné deti a mladiství môžu vo svojej činnosti pokračovať a negatívne pôsobiť i na 

ostatnú mládež. 

 

• Sklon k nedodržiavaniu zákonov a pravidiel občianskeho spolužitia cigánskymi 

obyvateľmi  sa odráža aj v porušovaní verejného poriadku. ...Rastie vyzývavosť 

a vulgárnosť v správaní sa cigánskych obyvateľov na verejnosti, čo sa prejavuje nielen 

v útokoch proti občanom, ale aj verejným činiteľom. (Chalka, R., 1986 s. 49) 

 

 

4.2.4.5 Zvláštnosti demografického chování romské populace v ČSSR 

            Dr. Květa Kalibová 

            doc. Dr. Zdeněk Pavlík 

• „Rómovia tvoria si 2% obyvateľov ČSSR a ich trvalý početný rast je často predmetom 

zvýšeného záujmu. ... Počet Rómov vzrástol v období 1970-1980 o 1/3.  ... Podiel Rómov 

v ČSSR dosiahol podľa sčítanie ľudu 1980 1,9%, na Slovensku bol tento podiel 4,0%. 

(Kalibová, K., Pavlík., Z. , 1986, s. 53). 

 

• Odhady počtu Rómov podľa rôznych prameňov: rok 1921 – 8 028, rok 1930 – 31 415, 

rok 1970 – 219 554, rok 1975 – 258 452, rok 1980 – 258 452, rok 1984 – 350  000. 

(Kalibová K., Pavlík, Z. , 1986, s. 54). 

 

• Rómska populácia je demograficky  mladá, s priemerným vekom 21,7 roka, (populácia 

ČSSR 34,4 roka), cez 80% Rómov je mladších ako 34 rokov, (55% u celej populácie.)“ 

(Kalibová K., Pavlík, Z. , 1986, s. 55-56). 

 

•  „Úroveň plodnosti je u rómskej populácie  stále značne vyššia než u ostatnej populácie 

– v ČSR o 102%, V SSR o 74%. Reprodukčné obdobie u rómskych žien značne prevyšuje 

hranicu 30 rokov. V roku 1980 sa vydaným rómskym ženám vekovej skupiny 30-34 

rokov narodilo 3,1 živých detí, priemer za ČSSR bol 2,1 vo vekovej skupine 45-49 tieto 

údaje predstavovali  6,0 a 2,4. (Kalibová, K., Pavlík., Z. , 1986, s. 58). 

 

• ...všeobecne sa dochádza k tomu, že vysoký počet detí má svoje racionálne 

opodstatnenie – ekonomický význam detí a výhodnosť  vysokého počtu detí pre rodinu... 

čo sa zvlášť týka rómskej populácie, žijúce v relatívnej izolácii a v určitom konflikte  s 

väčšinovou populáciou... Z tohto hľadiska i niektoré javy, ktoré  by sme hodnotili 

negatívne , boli pre prežitie rómskej populácie prínosom ... u rómskych rodín krádeže 

a žobranie malých detí. (Kalibová, K., Pavlík., Z. , 1986, s. 58) 
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         4.2.4.6 Demograficko sociální podmíněnost kriminality Romů 

                     PhDr. Vladimír Srb 

      „ Zo súboru demograficko-sociálnych podmienok, vyberám päť charakteristík, o ktorých sa 

domnievam, že majú vzťah k určitým formám kriminality rómskej populácie. Sú to: 

koncentrácia a urbanizácia, miera ekonomického zapojenia, profesiové zaradenie  a školské 

vzdelanie.  

 

Koncentrácia a urbanizácia  

• Z celoštátneho hľadiska je možné rómsku populáciu považovať za populáciu prevažne 

vidiecku. Je dôsledok nízkej urbanizácie Rómov na Slovensku, ktoré má dôsledky pre 

úroveň celoštátneho ukazovateľa.  V Česku bývalo v mestách skoro 81% českých 

Rómov, ... na Slovensku ale zo 100 Rómov ich v meste bývalo len 40 a na vidieku 

ostatných 60. 

 

• Mieru koncentrácie Rómov vyjadrujú nasledovné údaje: V roku 1970 existovalo 

V Česku len 5 obcí (miest), kde rómska komunita presahovala 1000 hláv.  V roku 1980  

bolo v Česku  takých miest už 12. Sústreďovali 27 000 českých Rómov t. j. 30,6% Rómov 

z celej ČSR.  

 

• Situácia na Slovensku je odlišná v tom smere, že tu v roku 1970 bolo 7 obcí (miest), kde 

bol počet Rómov vyšší než 1000, a že tento počet obcí (miest) vzrástol do roku 1980 na 

25, v ktorých žilo necelých 45 000 slovenských Rómov, čo znamenalo podiel 27,4% 

rómskej  populácie na Slovensku.“ (Srb, V. , 1986, s. 60) 

 

Veľkosť rómskych domácností a úroveň ich bývania  

• „Z troch druhov domácností... bytových domácností, hospodáriacich domácností 

a cenzových domácností, si všimnime bytové domácností. V roku 1980 ich bolo u Rómov 

skoro 55 000 a ich priemerná veľkosť bola 5,64 členov. Oproti roku 1970 sa priemerný 

počet členov bytovej domácnosti zníži o 13,8% jednak v dôsledku zníženej pôrodnosti, 

jednak  v dôsledku zvyšovania počtu bytových domácností  prideľovaním bytov časti 

Rómov bývajúcich vo viacgeneračných bytoch. Zmenšenie priemerného počtu členov 

bytovej domácnosti robilo 10% na Slovensku, ale  v Česku 19%. ... obytná plocha 

pripadajúca na jednu osobu sa v rómskych bytoch sa desať intercenzuálnych rokov 

zvýšila o 40%.  (Srb, V. , 1986, s. 61) 

 

• Vysoké zaľudnenie rómskych bytov je nesporne vysoko negatívnou charakteristikou  

bývania Rómov. V roku 1980 pripadalo na byty I. a II. kategórie len 39% ich bytov 

oproti 73% obyvateľstva... 

 

• Vybavenie rómskych domácností predmetmi dlhodobej spotreby nebolo síce 

mimoriadne špatné, najmä v Česku... ale vodovod v byte malo v SSR necelých 48%. 

Záchod v byte ... malo v SSR 31% a pod.“ (Srb, V. , 1986, s. 61-62) 

 

Ekonomická aktivita Rómov 

• Nerómska verejnosť kritizuje nízku úroveň ekonomického zapojenia rómskeho 

obyvateľstva ako jeden z dôkazov o ťažkosti ich integrácie do väčšinovej spoločnosti. 

Do akej miery je to oprávnené môžu ukázať niektoré údaje. 
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• Medzi rokom 1970-1980 sa úhrnný počet Rómov v Československu zvýšil o 31%, v tom 

zvýšení v Česku robilo 47% a na Slovensku 25%. Počet ekonomicky činných Rómov 

však v tej dobe narástol o 73%, v ČSR o 83% a v SSR o 68%. Zvlášť narástol počet 

ekonomicky činných žien, totiž o 130%.  Ženy predstavovali v roku 1980 v priemere 

36% aktívnych Rómov. Podiel žien na 100 ekonomicky činných   Rómov bol v Česku 

42% a na Slovensku 33%. 

 

• Presnejším ukazovateľom intenzity ekonomického zapojenia je počet ekonomicky 

aktívnych osôb na 100 osôb v produkčnom veku. V roku 1980 bol tento ukazovateľ za 

mužov  8,77 činných na 100 Rómov vo veku od 15 do 59 rokov;  

 

• za úhrn všetkého obyvateľstva  mužského pohlavia bol ukazovateľ 91,5. Rozdiely teda 

nie sú jednostranne negatívne. Zložitejšie je to u žien. Ich zapojenie je pochopiteľne 

nižšie, a to ako  z dôvodu  ich vyššieho počtu detí v rodine, tak z dôvodu ich nízkej 

kvalifikácie.  Na 100 rómskych žien vo veku 15-54 rokov  pripadlo 55 ekonomicky 

činných . (ale v roku 1970 len 35 činných).“ (Srb, V. , 1986, s. 62-63) 

 

Sociálne–profesiová štruktúra ekonomicky činných Rómov 

• „V celoštátnom meradle pracovalo v robotníckych profesiách 88% rómskych mužov 

a 79% rómskych žien. V zamestnaneckých kategóriách bolo činných 4,5%  rómskych 

mužov a 12% rómskych žien. Pre porovnanie  uveďme, že v súhrne obyvateľstva  bolo 

v robotníckych profesiách  činných v celej ČSSR 63% ekonomicky aktívnych  mužov 

a 44% žien a v zamestnaneckých profesiách 36% mužov  a 56% žien.  

 

• Sociálne, triedne  a profesiové rozdiely medzi rómskym obyvateľstvom a úhrnom 

populácie môžu byť jedným z faktorov celkovej spoločenskej atmosféry rómskeho 

obyvateľstva, z neho si však zrejme dosiaľ len časť  uvedomuje príčiny tejto dištancie  

a zdôrazňuje skôr aktuálnu situáciu bez hľadania koreňov  týchto rozdielov. K nim patrí 

aj stupeň školského vzdelania   a naň nadväzujúci nadväzujúca potencionálne dostupná 

vyššia kvalifikácia, ktorá by mala viesť k vyrovnaniu spoločenských rozdielov 

väčšinovej a minoritnej populácie.“ (Srb, R. , 1986, s. 63) 

 

 

4.2.4.7 Participace romských detí v socializačním procesu během jejich školní dochádzky  

            Michal Bulíř 

• „Veľké rozdiely medzi rómskymi a ostatnými deťmi vo veku (6-15) sú už v zaraďovaní 

rómskych žiakov  do jednotlivých druhov škôl a školských zariadení. V základných 

školách ČSSR bolo v rokoch 1980-1985 každoročne umiestňované v priemere 75,1% 

rómskych detí a 97,3% ostatných detí,   v ČSR 52,8% rómskych detí, v SSR 86,7%. 

 

• Ďalších 23, 4% (v ČSR 44,8%, v SSR 12,4%) rómskych žiakov bolo zaraďovaných 

každoročne do škôl pre mládež vyžadujúcu zvláštnu starostlivosť , ale ostatných len 

2,6% (v ČSR 6,4%, v SSR 13,1%.)“ (Bulíř, M., 1968, s. 68)  

 

• V školách pre mládež vyžadujúcu zvláštnu starostlivosť robil priemerný ročný prírastok 

celkového počtu rómskych žiakov 9,1% (v ČSR 6,4%, V SSR, 13,1%). ...Inými  slovami: 

V posledných rokoch počet rómskych žiakov postihnutých mentálne, zmyslovo a telesne 

a tiež umiestnených dočasne do zdravotníckych zariadení rástol omnoho rýchlejším 

tempom ako sú ich celkové počty. (Bulíř, M., 1968, s. 68-69). 
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• Napriek tomu, že rómske deti boli zaraďované častejšie do škôl pre mládež vyžadujúcu 

zvláštnu starostlivosť, ich neprospech na základných školách je dlhodobo základným 

problémom školskej dochádzky. V rokoch 1980-1985 zhruba sedmina týchto detí ( 

v ČSR štvrtina, v SSR  osmina) na konci školského roku neprospela z jedného alebo viac 

vyučovacích predmetov. V ČSR neprospievalo relatívne (t. j. merané podielom tých, 

ktorí neprospeli na celkovom počte rómskych detí na základných školách)...najviac 

týchto žiakov v SSR neprospelo v 5. ročníku (12,4-19.9 %) a v 2. ročníku (14,5-16,5 %).  

 

• Ako najčastejšie dôvody sa obyčajne uvádzajú malá adaptácia na pravidelnú činnosť 

spojenú s výučbou, neznalosť vyučovacieho jazyka  pri vstupe do 1. ročníka, prípadne 

problémy spojené s prechodom  na systém odbornej výučby v 5. a 6. ročníku. 

 

• Pri neprospechu platí všeobecná zásada, že žiak základnej školy nemôže opakovať 

dvakrát ten istý ročník. ... Rómski žiaci  opakujú niektorý ročník základnej školy 

niekoľkonásobne častejšie, než ostatní. (Bulíř, M., 1968, s. 69). 

 

• ...rómsky žiaci boli v SSR  v rokoch 1980-85 klasifikovaní 2.a 3. stupňom z chovania 2,3 

až 2,9 krát častejšie ako ...ostatní. Vysoké počty takto klasifikovaných cigánskych žiakov 

svedčia ...o sociálnej neprispôsobivosti...   (Bulíř, M. , 1986, s. 68-70) 

 

4.2.4.8  Výchova  a vzdelávanie rómskeho etnika 

              PhDr. Vladimír Oláh 

• „Prekonávanie zaostalosti, povier a predsudkov sťažovalo a sťažuje cestu k novému 

životu. Špecifický spôsob života a spoločenského vedomia odráža ich historicko-

spoločenský vývoj a prejavuje sa v oneskorení spoločenskej integrácie. Pozostatky 

myslenia, životná filozofia, prevzatá od svojich predkov, normy správania, ktoré si so   

sebou priniesli a vytvorili sa nie vždy stotožňuje s majoritnou (magnitva) spoločnosťou, 

čo spôsobuje sťaženie vrastania, prispôsobenia  a začlenenia sa do širšej spoločnosti. 

(Oláh, V. 1986, s. 78) 

 

• Vznikajú obranné mechanizmy , ktorých podkladom sú  komplex menejcennosti, získaný 

neustálym ponižovaním prostredia, sociálnej izolácie a postojmi jednotlivcov. Tieto si 

kompenzujú agresivitou, hrubosťou, čím sa proces prirodzenej akulturácie stále viac 

sťažuje, prejavom čoho je zvýšená kriminalita rómskej populácie, problémové spolužitie 

rozdielnych sociokultúrnych štruktúr žijúcich vedľa seba, naviac ovplyvnená 

vzájomnými predsudkami a nedôverou.“ (Oláh, V. 1986, s. 79) 

 

• Ďalšou významnou otázkou je problém školského neprospievania  vysokého percenta 

rómskych detí. Za jednu z príčin možno považovať to, že rómske deti pochádzajúce 

z  vnútorne stmelených rómskych prostredí, neovládajú dobre, alebo vôbec spisovný 

jazyk, čo si mnohí pedagógovia vysvetľujú ako mentálnu zaostalosť, a potom sa snažia 

mnohé z týchto detí nesprávne zaraďovať do osobitných škôl. Takýto postup považujem 

za odborný omyl a nedopatrenie, ba krivdu na týchto deťoch. Problém materského 

jazyka je fundamentálny fakt, ktorý je potrebné rešpektovať. Otázku školskej 

neúspešnosti treba riešiť diferencovane, na základe objektívnych psychologických 

vyšetrení. (Oláh, V. 1986, s. 80) 
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• Pri základnom vyučovaní, hlavne u detí, ktoré pochádzajú zo stmeleného rómskeho 

prostredia , používať ako pomocný jazyk rómštinu.  

 

• Učitelia, ktorý tento jazyk využívali v predškolských zariadeniach (MŠ pre rómske deti) 

dosiahli v pomerne krátkom čase úspešné vzdelávacie výsledky. Je známy príklad, keď 

rómske deti dosiahli lepší prospech ako ostatní žiaci ZŠ, a to pri porovnaní obcí Sačurov 

a Helcmanovce na východnom Slovensku.“ (Oláh, V. 1986, s. 80-81). 

 

• „Docent Holček a kolektív z Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove vo svojej výskumnej 

práci dokázali, rómske deti v celodennom výchovnom systéme dosahujú také študijné 

výsledky, ako ostatní žiaci. Je preto nesprávne uvažovať o menejcennosti rómskych 

žiakov. Spravidla ide o výchovnú zanedbanosť a neznalosť  spisovného jazyka. 

(slovenčina, čeština). 

 

• Veľkú pozornosť je  treba venovať začleňovaniu mládeže do učebného pomeru 

a pracovného zaradenia,, nakoľko práve z radov tejto mládeže, ktorá je ponechaná 

mimo formovanie inštitucionálnej výchovy pochádza najviac delikventov . Potom vzniká 

začarovaný kruh a problém sa nerieši ale rozrastá. (Oláh, V. 1986, s. 81) 

 

• „Československo patrí medzi štáty s vysokým percentuálnym výskytom Rómov, ale 

aj  veľkým úsilím a podporou zo strany štátnych a straníckych orgánov k tejto 

problematike , medzi popredné štáty na svete. Sme si plne vedomí zložitosti problému 

a jeho riešenia. Rozhodne nechceme, aby náš príspevok bol chápaný ako politická 

požiadavka. Snažíme sa len objasniť naše stanovisko k problému, charakteristiky 

spoločenského a právneho rešpektovať ich špecifiká vo vzdelávaní.  

 

• Rešpektujeme hospodársku politiku a jej možnosti, ale zároveň upozorňujeme na 

efektívnejšie využitie ekonomických vkladov do tejto problematiky. Ide nám o snahu, čo 

najefektívnejšie, najrýchlejšie urýchlenie procesu akulturácie, zbližovania, 

prekonávanie nedôvery  a priateľstva.   (Oláh, V. 1986, s. 83). 

 

4.2.4.9 Některé kontexty  sociálního chování v tradiční romské komunite 

            Milena Hűbschmannová 

• „ Ak chceme teoreticky pertraktovať akúkoľvek dielčiu tému, týkajúcu sa Rómov, začne 

sa objavovať jej nadväznosť  na nesmierne zložitú schému   spoločenského bytia Rómov, 

ktoré by sme vo všeobecnej rovine  mohli charakterizovať ako súžitie majoritnej, 

globálnej, inštitucionalizovanej a dajme tomu vyspelej spoločnosti a  minoritnej , 

antropologicky odlišnej etnickej skupiny, ktorá je na prechode od izolácie 

k spoločenskej integrácii. 

 

• V prípade Rómov - ČSSR je na prvom mieste dôležité si uvedomiť, že nie sú jednou 

homogénnou etnicitou; patria k rôznym subetnickým skupinám, z hľadiska ich 

početného významu môžeme hovoriť o troch – ktoré sa od seba líšia jazykom 

i sociokultúrnymi zvláštnosťami...tzv. olašskí Rómovi, (kočovali a nepodliehali 

spoločenskej kontrole stáleho susedského nerómskeho prostredia) – zatiaľ čo slovenskí  

a maďarskí Rómovia sú zhruba dve až tri storočia usadlí. (Hűbschmannová, M., 1986, 

s. 84) 
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• Nikto nepochybuje, že Rómovia sú svojbytná etnická pospolitosť. „Rom Romeha – 

gadžo gadžeha.“ (Róm s Rómom - gádžo s gádžom) je tradičné vyjadrenie demarkačnej 

čiary medzi MY a ONI. „Sem Roma sam“ (sme predsa Rómovia) je identifikačné 

zaklínadlo, ktoré apeluje na pocit komunitnej solidarity a zabraňuje dezintegračným 

tendenciám. (Hűbschmannová, M., 1986, s. 84) 

 

• Základným korektívom bola verejná mienka. ..“.o Roma vakeren“ (Rómovia hovoria),  

„so phenena o Roma ?“(čo povedia Rómovia?), „aveha pre  ladge le Romenge“ ( budeš 

Rómom na hanbu).“ (Hűbschmannová, M., 1986, s. 85) 

 

• ...degešom, ľuďom , ktorí „ pes na džanen te ladžai – doslova – nevedia sa hanbiť (tiež 

mrchožrúti)...na nich ostatní hľadia s hnusom, uštipačnými poznámkami, kliatbami, 

nadávkami hanlivými sloganmi...pľuvancami.  (Hűbschmannová, M., 1986, s. 88) 

 

• „Ako všeobecne u všetkých spoločností, spoločenstiev a skupín platí, že iné zásady 

regulujú chovanie voči príslušníkom skupiny MY, a inými princípmi sa riadime 

v postojoch a chovaní voči ONI.  

 

• Ide o to, kde je hranica medzi MY  a ONI, kedy, v čom a ako sa môže posunúť. LADŽ 

nebola vziať si v noci z poľa zemiaky, kukuricu, uhorky, ale bola LADŽ, keď niekto 

kradol nie preto, že mal hlad, ale preto, že sa chcel obohatiť: keď kradol peniaze, a iné 

materiálne hodnoty  a vystavoval všetkých Rómov odvetným sankciám zo strany gádžov.  

 

• Ďalej bola LADŽ spáchať ČORI (krádež) na poli „miro gadžo“(môjho vlastného 

sedliaka), ktorý svojmu Rómovi- často kmotrovi, poskytoval často pracovnú príležitosť 

a v dobe najväčšej núdze i zemiaky, mlieko, múku, slamu do slamníka  a pod.  

 

• Medzi Rómami platilo“ Rom Romestar na čorla“ (Róm Róma neokradne). Samozrejme 

pri etike vzájomnej  solidarity a pri kolektívnom hospodárení sa rada činov, ktoré by 

súkromnovlastnícka gádžovská spoločnosť kvalifikovala ako krádež,  za Čori sa 

nepovažovala. Ak vzal niekto zo susedovho dvora drevo, aby mal čím kúriť, hodnotila 

verejná mienka negatívne skôr suseda za to, že bol lakomý a o drevo sa nepodelil. 

 

• „Te predžal pre godi diline gadžeske“ (oklamať hlúpeho gádža bolo hrdinstvo a nie 

priestupok). Podviesť Róma ale nebolo PATIVALO (čestné). V princípe, myslím, že 

chovanie Rómov voči Rómom a voči gádžom veľmi krásne vyjadruje príslovie „ Te 

drives andro veš, av lažh revunca, te džives andro gav  av ladžho gadženca, kaj kaj 

dživeha, av lačo rovenca. (Keď žiješ v lese, buď zadobre s vlkmi, ak žiješ v dedine buď 

zadobre s gádžami , ak žiješ kdekoľvek buď za dobre  s Rómami). (Hűbschmannová, M., 

1986, s. 90 ). 

 

• „Pretože gadžovská spoločnosť poskytovala Rómom sociálnu oporu a podporu len 

minimálne, preberala rómska komunita všetku zodpovednosť za osoby , ktoré sa o seba 

nemohli postarať , siroty opustené deti,, starší ľudia, invalidi, rodiny, ktoré sa ocitli 

v krajnej núdzi, pocestní bez prístrešia, ľudia akokoľvek biologicky či sociálne 

isuficientní. 
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• Na druhej strane sa pochopiteľne rómska komunita - ako každá spoločnosť – bránila 

tomu, aby neproduktívnych a sociálne závislých  osôb nebolo príliš mnoho a aby 

neúnosne zaťažovali produktívnych príslušníkov rómskej pospolitosti.  

 

• Súbor veľmi prísnych príkazov  a zákazov mal zaistiť zodpovednosť voči deťom. Na 

prvom mieste bolo treba zabrániť tomu, aby na svet prichádzali nemanželské deti.“ 

(Hűbschmannová, M., 1986, s. 90 ) 

 

• „Zmena v spoločenskom vedomí znamená na prvom mieste prehodnotiť hranicu medzi 

„MY“ a „ONI“. K prehodnocovaniu musia siahnuť nielen Rómovia, ale a nerómska 

zložka obyvateľstva  a to ako inštitúcie tak verejnosť. Pokiaľ bude platiť „Rom Romeha,  

gadžo gadžeha (Róm  s Rómom, gádžo s gádžom), spolu generované predsudky „gádžov 

voči Rómom, ignorancia etno-kultúrnej   svojbytnosti Rómov a ich pozitívnych hodnôt, 

budú Rómovia celospoločenské normy a zákony sociálneho chovania považovať za 

„gádžovské“ a nebudú mať vnútornú potrebu ich poznávať a rešpektovať.“ 

(Hűbschmannová, M., 1986, s. 90) 

 

 

4.2.4.10  Sociálne zdravotní kurzy pro cikánskou mládež jako forma prevence kriminality  

               cikánov 

               Božena Tyllová  

      „Ak sa podívame na cigánsku trestnú činnosť, nájdeme kombináciu všetkých príčin:  

• Väčšina cigánskych občanov dosahuje výrazne nižšieho vzdelania a kvalifikácie než 

ostatná populácia, odtiaľ pochádza častá nevedomosť  o trestnosti niektorých činností 

- napr. trestná činnosť spolupáchateľstva. 

 

• V cigánskych rodinách nie je výchovou pestovaná vôľa tak ako u ostatnej populácie, 

deťom je ponechávaná oveľa väčšia voľnosť, preto väčšina cigánov nedokáže svoje 

jednanie ovládať tak dobre, ako ostatní. 

 

• Pokiaľ nie sú výchovou vypestované vnútorné zábrany konať trestnú činnosť, reguluje 

ľudské konanie strach z trestu. Pre väčšinu našej populácie je to silný motív. Jednak je 

to hanba byť zavretý, za druhé je to vážne zhoršenie materiálnych podmienok života, za 

tretie je to vážne narušenie rodinného života, za štvrté obmedzenie možnosti venovať sa 

osobným záujmom a záľubám.  

 

• Pre cigána to nie je žiadna hanba (rodičia a súrodenci boli tiež zavretí), jeho materiálne 

podmienky- strava a bývanie – sa často vo väzení podstatne nemenia, cigán spravidla 

nemá rozvinuté osobné záujmy a záľuby a rodina ho neopustí len preto, že je zavretý. 

Riziko mu teda nepripadá tak veľké, zato výsledok trestnej činnosti mu často pripadne 

veľmi žiadúci.  

 

• Väčšina ľudí sa skoro nikdy nedostane do situácie, ktorú by museli riešiť  trestnou 

činnosťou. Cigán sa však do takých situácií dostáva často, zvlášť vďaka konfliktu medzi 

rodovými záujmami a záujmami širšej spoločnosti. Nepomôcť bratovi aj keď pri trestnej 

činnosti, je pre cigána väčší prehrešok, než poškodiť spoločnosť, ktorej nerozumie a ku 

ktorej má často z domova vypestovaný nepriateľský vzťah.“ (Tyllová, B., 1986, s. 95) 
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•  Tri zvláštnosti cigánskeho etnika: 

1. Prvou takou zvláštnosťou je jazyk. Tým nemyslím cigánsky jazyk, ktorý, ostatne 

väčšina detí na kurze už neovládala, niektoré deti poznali len pár slov, väčšinou 

nadávky. 

Mám na mysli cigánsku češtinu s typicky posunutým prízvukom a prekvapujúco  

chudobnou slovnou zásobou.  Rozhovor je po obsahovej stránke plochý  a akýsi 

bezobsažný. Ak však sledujeme účastníkov pozorne, zistíme, že sú rozhovorom úplne 

zaujatí a že napriek obsahovej plochosti má rozhovor pre nich plnú informačnú 

hodnotu.  

      O čo menej významu nesú slová, o to viac významu je v intonácii hlasu, výrazu 

tváre a v pantomimike. Informácie ale preskakujú aj úplne mimo slovne, možno 

priamo telepaticky. Tak napríklad jeden z účastníkov mal halucináciu kočiaru 

s koňmi, ktorú veľmi vágne popísal zaujatým účastníkom kurzu. Keď sme ich potom 

vyzvali, aby každý sám tento kočiar nakreslil, boli si kresby podobné i v mnohých 

detailoch, o ktorých určite slovne napadla žiadna zmienka. 

      S problémom jazyka súvisí problém klamstva  a pravdy... Často sme od 

cigánskych detí  na kurzoch počuli nejaký evidentný nezmysel s dodatkom “ale to je 

pravda“. Dlho nám trvalo, než sme zistili, že tieto slová neznamenajú , že povedané 

zodpovedá skutočnosti, ale  že hovoriaci za svojimi slovami stojí celou svojou 

bytosťou, i keď si je prípadne aj sám vedomí rozporu medzi slovami a skutočnosťou. 

(Tyllová, B., 1986, s. 97). 

 

2. Ďalšou cigánskou záležitosťou je rod....väčšina cigánskych detí, ktoré sme mali na 

kurze nikdy nenavštívila žiadnu necigánsku domácnosť. žijú medzi sebou a to hlavne 

v rámci rodu. Rod je všetko a jedinec nič. Cigán sa musí zúčastniť všetkých svadieb, 

krstín, a pohrebov s takou naliehavosťou, ako my musíme na pohreb rodičov,  na 

krstiny vlastných detí a na svadby súrodencov.  

      ... Rody žijú v nepriateľstve aj šesťdesiat rokov a toto nepriateľstvo nie je možné 

zrušiť. Tieto spory medzi rodmi sú tiež príčinou zvýšenej cigánskej kriminality. 

Znepriatelené rody sa pochopiteľne neustále sledujú a keď niečo zistia, okamžite sa 

vzájomne udávajú.  

      Pri každom pôsobení na cigánske etnikum je treba rešpektovať jeho rodovú 

štruktúru. Snahy narušovať rodovú štruktúru - napr. keď sa realizoval zákon 

o rozptyle - viedli k dezintegrácii osobnosti cigánov a tým k nárastu ich kriminality. 

Rodovú spoločnosť je možné prekonať len rozvojom osobnosti, nie jej narušovaním. 

Kým bude dosiahnutý taký rozvoj osobnosti, aby sa rod stal anachronizmom, je 

treba s rodom a jeho obrazom  v každom jedincovi počítať. (Tyllová, B., 1986, s. 

98-99). 

 

3. Treťou zvláštnosťou cigánskej mentality...je magické myslenie. Základom myslenia 

ostatnej našej populácie je nedôsledná kauzalita. Reťazce príčin a následkov sú 

prerušované náhodami, ktoré akosi neberieme do úvahy. Celý pokrok psychológie 

a sociológie  je práve v odhaľovaní kauzality niektorých týchto náhod. Napriek 

tomu, že v našom živote majú tieto náhody stále veľký priestor a rozhodujú 

o najdôležitejších veciach nášho života (narodenie, sobáš, smrť) naše myslenie ich 

neberie na vedomie. Hovoríme – bola to len náhoda.  

      Cigánske kauzálne myslenie je v tomto úplnejšie  a dôslednejšie. Všetko má 

svoju príčinu, každý čin má svoj následok. Tam kde je kauzálny reťazec zamlčaný, 

skrytý, tam nastupuje mágia. Zlého človeka cigán nestretáva ako my náhodou, ale 
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 buď ako trest za svoj zlý skutok , alebo preto, že na neho niekto poslal kliatbu. ...  

      Všetko v živote skutočne dôležité -  narodenie, zdravie, nájdenie životného 

partnera a priateľova konečne i smrť, sú dôsledkom nejakých magických 

skutočností - klatieb, zariekavaní, čarovania. Preto sa cigán musí zúčastňovať 

všetkých rodových osláv... Všetky tieto rodové oslavy sú totiž plné mágie a práve pri 

týchto príležitostiach  sa rozhoduje o osude. (Tyllová, B., 1986, s. 99). 

 

4.2.4.11 Ke spoločenské integraci cikánů – Romů v Československu 

              (poznámky k současným problémům) 

              PhDr. Eva Davidová     

• „ Naša spoločnosť po prvý krát považuje Cigánov – Rómov za rovnoprávnych a chce 

zásadne riešiť a rieši túto problematiku, ktorá má ale z pohľadu Rómov odlišné zákony 

a hodnotové vzorce, než na aké boli zvyknutí zo svojich pospolitostí. (Davidová, E., 

1986, s. 101.) 

 

• Spoločnosť  od Rómov správne chce, aby sa adaptovali do daného majoritného 

prostredia, kde žijú, aby sa do určitej miery prispôsobili, respektíve aby sa integrovali 

– nie však úplne asimilovali. Bolo by treba hlbšie si  ale ujasniť, v akom zmysle a až 

kam sa majú prispôsobiť ( určite základným normám právnym a normám súžitia,  čo je 

povinnosťou všetkých občanov spoločnosti.) a čo naopak majú vo svojich prejavoch 

a spôsobe života konkrétne odstraňovať.  

 

• V súvislosti s migráciou Rómov a autochtónnym prostredím väčšinou uzavretých 

cigánskych osád na Slovensku  a ich rozptýlením skoro po  celom našom štáte medzi 

necigánskou populáciou  sa stále viac roztvárajú nožnice problémov, pretože sa 

v tomto, pre nich novom prostredí  českých zemí,  dostávajú do stále väčšej interakcie  

s prostredím, na normy života ktorého sa musia v podstate adaptovať, aby v ňom mohli 

aspoň trochu úspešne žiť. Sú ale na to pripravení, majú k tomu podmienky?  (Davidová, 

E., 1986, s. 102.) 

 

• Intenzitu a kvalitu integračných procesov rómskej populácie je možné merať viacerými 

spôsobmi, i keď sa tak deje obyčajne len na základ viditeľných , navonok evidentných 

prejavov tohto procesu.,, zvyšujúce sa percento zamestnanosti rómskych mužov – 

a dokonca už i žien, údaje o vybavenosti rómskych bytov a domov o úrovni kultúry 

odievania a stravovania., kde došlo  posledných dvadsiatich rokoch k pozitívnym 

premenám možných len v podmienkach našej spoločnosti. Ale je treba si uvedomiť, že 

väčšinou v týchto prípadoch nejde ešte o skutočnú – vnútornú zmenu a hlbokú 

spoločenskú  integráciu.  (Davidová, E., 1986, s. 103.) 

 

• „ Je známe, že vysoké zárobky za niektoré nekvalifikované – tzv. špinavé práce majú 

svoje negatívne aspekty, oslabujúce u väčšiny Rómov kvalifikačnú motiváciu+ 

u značnej časti mládeže je táto skutočnosť  brzdou ašpiráciám po vyššom vzdelaní, 

i učňovskom.  

 

• V spôsobe bývania, vybavení domácnosti,  v obliekaní je možné u mnohých rómskych 

rodinách a jednotlivcoch sledovať snahu až demonštratívne predvádzať svoje finančné 

možnosti...je tu ale nebezpečie, by sa  nenaučili od svojich necigánskych susedov skôr 

to nedobré, aby si neosvojili meštiacky a konzumný spôsob života-a v tomto ohľade  
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i v myslení. Varovné sú určité tendencie  a prejavy zmien v ich hodnotovom vzorci,  keď 

...opúšťajú svoje tradičné pozitívne vzorce ... (odkladanie detí do ústavov, prostitúcia , 

podvádzanie jeden druhého a pod.) (Davidová, E., 1986, s. 104.) 

 

• Súčasné názory a postoje značnej časti našej verejnosti, nie sú omnoho lepšie ako napr. 

v roku 1971...Ústav pro výskum veřejného mínení v Praze ...výsledky ... iba 15 % 

opýtaných má k nim pozitívny postoj, 50% postoj tzv. neutrálny – až viac –menej 

negatívny a 35 % má postoj úplne odmietavý...rok 1970 – výskum v Ostrave ...51% 

opýtaných negatívny až nenávistný ...vzťah k cigánom. (Davidová, E., 1986, s. 106.) 

 

• Skúsenosti predošlých rokov ukázali, že sa tzv. cigánsky problém nevyrieši teda ani 

zvýšením a postupným vyrovnaním sociálno-ekonomickej úrovne všetkých Rómov 

v ČSSR, ani potlačovaním ich špecifického života  a svojbytnosti ich kultúry, ale že 

naopak bude treba v tejto etape vývoja omnoho viac brať do úvahy pozitívne, života 

schopné prvky ich etnika. (Davidová, E., 1986, s. 104.) 

 

4.2.4.12 K trestné činnosti příslušníků cikánské etnické skupiny 

              PhDr. Maria Nedaková 

              doc. MUDr. Jarolav Nikl, CSc. 

              JUDr. Milan Vlček 

•       „ Z analýzy štatistických údajov vyplýva, že ...počet trestných činov  spáchaných 

príslušníkmi cigánskej etnickej skupiny sa neustále zvyšuje. ... v roku 1980 10 990 

trestných činov...v roku 1983 12 210 trestných činov a v roku 1985 13 161 trestných 

činov. Z ohľadom na predpokladaný populačný vývoj je možné očakávať ďalší nárast 

tejto trestnej činnosti. (Nedaková, M, Nikl, J., Vlček, M., 1986, s. 112) 

 

• Výrazne vyššie je zastúpenie vekovej skupiny do  18 rokov. Vzhľadom k tomu, že tiež 

podiel na trestnej činnosti je u cigánskej mládeže vyšší než u mládeže necigánskej,  je 

treba práve  k tejto vekovej skupine zamerať  intenzívne preventívne pôsobenie 

spoločnosti. Opatrenia v rámci sociálnej prevencie majú u mladších vekových skupín 

cigánov výrazne lepšie  výsledky než u staršej cigánskej populácie.  

 

• Nižšieho stupňa dosahuje zamestnanosť cigánskeho obyvateľstva.  Príčinou tohoto javu 

je predovšetkým nízka zamestnanosť cigánskych žien , nedostatočne rozvinutý vzťah 

k práci, nízka pracovná morálka a sklony k parazitizmu u časti príslušníkov cigánskej 

etickej skupiny. Je zrejmé, že  tiež tieto špecifiká majú úzku súvislosť  s trestnou 

činnosťou obzvlášť u cigánskej mládeže.   

 

• Tiež samotná trestná činnosť páchaná príslušníkmi cigánskej etnickej skupiny má 

niektoré  odlišné rysy  v mechanizme spáchania trestného činu, v orientácii na určité 

druhy trestnej činnosti , v spôsobe spáchania trestného činu, i v jednaní nasledujúcom 

po spáchaní trestného činu. (Nedaková, M, Nikl, J., Vlček, M., 1986, s. 113) 

 

• ...je charakteristická napríklad tým, že jej často chýba akákoľvek príprava, páchatelia 

z radov cigánskej mládeže jednajú ľubovoľne  a toto ich jednanie  je preto podmienené 

momentálnou objektívnou situáciou, dobou spáchania, prostredím a miestom spáchania 

trestného činu (spravidla vo večerných a nočných hodinách, na málo frekventovaných 

miestach). Objekty napadnutia nebývajú spravidla dopredu vytypované, ale sú 

vytypované náhodne.  
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• U cigánskej mládeže sa prejavujú veľmi časté tendencie  k delikventným jednaniam  už 

vo veľmi nízkom veku zhruba od 9-10 rokov. Väčšina skutkov je páchaná v skupinách, 

čo nie je typické pre dospelú cigánsku populáciu.  Pri trestnej činnosti sa dopúšťajú 

vyššieho stupňa agresie a hrubosti, neváhajú použiť nadmerných prostriedkov k tomu, 

aby dokonali trestný čin, čo  má spravidla za následok vyššie škody ...na majetku 

a zdraví osôb.  

 

• Z ďalších špecifík je možno uviesť napr. skutočnosť, že u danej skupiny páchateľov je 

vysoký podiel rovnakej recidívy, utajeniu činu a zahladeniu stôp býva páchateľom 

podceňované.   Získané finančné prostriedky bývajú míňané spoločne (napr. v skupine 

mladistvých páchateľov), často aj svedomím širšieho okruhu rodiny príbuzných a pod. 

(Nedaková, M, Nikl, J., Vlček, M., 1986, s. 114) 

 

4.2.4.13  Ke kriminalite Romů – príčiny a prevencia  

                     Emil Ščuka 

• „ Kriminalita u rómskeho obyvateľstva je závažným celospoločenským problémom 

a je vskutku  brzdou integrácie  i nového pohľadu nerómskeho obyvateľstva  na tých 

Rómov, ktorí riadnym a príkladným životom pracujúcich ľudí. O nich sa však 

verejnosť väčšinou nič nedozvie, iba v nepatrných výnimkách, ale to nestačí 

k utvoreniu nového pohľadu. Verejnosť sa mylne domnieva, že s cigánmi je spätá 

len  kriminalita, zlá výchova detí ...  a brutalita.“   

 

•  „Veľká časť rómskej inteligencie  svoj pôvod zapiera a spretrháva všetky zväzky 

s rómskym obyvateľstvom, pretože považujú cigánsky pôvod  a slovo cigán za 

hendikep. Pokiaľ Rómovia dosiahli v spoločnosti určité postavenie (a vtedy by mohli 

najlepšie pôsobiť na zaostalých Rómov) strácajú akýkoľvek záujem pomôcť 

v riešeniu problému svojim spoluobčanom – Rómom. (Ščuka, E. , 1986. s. 123). 

 

• Na celkovej trestnej činnosti sa Rómovia v okrese Sokolov v roku 1985 podieľali 

15,6% ... podiel Rómov na počte obyvateľstva ...necelé 4%... k 1.1 1985 žilo v okrese 

Sokolov 3 958 Rómov... obžalôb a návrhov na potrestanie Rómov  v okrese ... 1 423.  

 

• Počet rómskych detí  v základných školách       679 

Počet rómskych detí  v zvláštnych školách        317 

Neospravedlnené hodiny 

rómske deti v ZŠ                                           15 791 

české deti                                                        3 961 

Prospech  

neprospelo  českých žiakov                            3,26% 

neprospelo rómskych žiakov                        23,20% „ (Ščuka, E. , 1986. s. 123). 

 

• Ponúka sa ešte jeden model riešenia...zriadiť tzv. rómske triedy... pokiaľ niekto 

namieta, že by to bolo javom brzdiacim   cestu integrácie ... prečo sa organizujú  

sociálne zdravotné kurzy a školy  v prírode pre rómske deti (mimochodom tieto 

akcie sú v okrese u detí i u ich rodičov vo veľkej obľube).  Pokiaľ sa rozdelením 

rómskych detí do českých tried má zabrániť prenášaniu negatívnych rysov, tak je 

táto úloha v podstate nesplniteľná, keď sa deti zo školy vrátia domov a komunikujú 

zase a predovšetkým s rómskymi príslušníkmi a naviac , keď väčšina rómskych detí 

považuje školu do ktorej chodia za cudzie prostredie.  (Ščuka, E. , 1986. s. 126-127) 

 



104 
 

4.2.4.14  Hodnotové orientácie cigánskej učňovskej mládeže na východnom Slovensku a  

               niektoré sociálno-patologické javy u tejto časti populácie 

               PhDr. Eva Žiaková, CSc.  

•       „...v roku 1985 sa konštatovalo...badať spomalenie procesu integrácie Cigánov 

v jednotlivých krajoch SSR, Prejavuje sa to napríklad: 

1. vo zvýšení počtu invalidných a čiastočne invalidných  cigánskych občanov /vo 

Vsl. kraji stúpol počet za posledný rok 7. päťročnice o 5,1%, t. j. o 135 osôb); 

 

2. vo zvýšení podielu cigánov na trestnej činnosti (podľa štatistík ZNB sú 

páchateľmi vreckových krádeží takmer výlučne Cigáni, na mravnostnej 

kriminalite  sa cigánska mládež podieľa 70 percentami. Cigáni sa dopúšťajú aj 

tých najzávažnejších trestných činov – vrážd, lúpeží, znásilnení, úmyselných 

ublížení na zdraví.  Podľa údajov z Krajskej prokuratúry v Košiciach 

z celkového počtu odsúdených za tieto závažné trestné činy je 40% Cigánov; 

 

3. spomalenie procesu integrácie Cigánov sa ďalej prejavuje v stagnácii 

prospechu cigánskych detí v základných školách ( v posledných rokoch 7. 

päťročnice nikdy neprospelo vo Vsl. kraji viac ako 83% cigánskych žiakov); 

 

4. v zaškoľovaní cigánskych detí do materských škôl sa ani zďaleka nepodarilo 

splniť vytýčené úlohy (zaškolenosť stagnuje na necelých 70 percentách vo Vsl. 

kraji oproti plánovaným 83,7 percenta.); 

 

5. vo vysokej populácii (Východoslovenský kraj sa napríklad podieľa na celkovom 

raste počtu cigánskych obyvateľov v rokoch 1981 až 1985 66 percentami. 

(Žiaková, E., 1986, s. 135) 

 

 

Tabuľka 7 Systém hodnotových orientácií cigánskych žiakov SOU  

                      na východnom  Slovensku 

 

1. miesto morálna vyspelosť (nebyť odsudzovaný inými Cigánmi) 

2. miesto práca (výlučne finančne výhodná práca) 

3. miesto materiálny blahobyt (v zmysle vlastniť dom) 

4. miesto poznávať veci každodennej potreby a vedieť ich používať) 

5. miesto spoločnosť v širšom slova zmysle (mať veľa známych Cigánov) 

6. miesto vzdelanie (ukončiť SOU bez maturity) 

7. miesto Zdravie 

8. miesto spoločnosť v užšom slova zmysle (mať veľa priateľov len z radov Cigánov)  

9. miesto cestovať po celej ČSSR 

10. miesto deti a rodina (mať 4-5 detí) 

11. miesto partnerský vzťah (zväčša z radov Cigánov) 

12. miesto mať úspech 

 

Zdroj: Žiaková, E., 1986, s. 138 
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4.2.4.15  Sociálno-patologické javy cigánskeho etnika vo svetle etno-psychiatrických  

               zistení  (MUDr. Ľ. Okruhlica) 

• „Psychiater je nielen teoreticky, ale aj prakticky zainteresovaný pri riešení 

niektorých fenoménov  sociálnej patológie  ako napr. kriminality (pri súdno-

znaleckej praxi); v rutinnej praxi  sa stretáva s problematikou ... rodinného 

rozvratu, ... musí riešiť otázky  súvisiace s alkoholizmom, či inými toxikomániami 

u svojich pacientov. Zaoberá sa sociálnymi dôsledkami  mentálnej retardácie  ako 

je napr. posúdenie pracovnej spôsobilosti, invalidizácia , umiestnenie do ÚSS a pod.    

 

• Keďže sociálna psychiatria doložila význam sociokulturálneho faktora  etnika ako 

modifikujúceho činiteľa vzniku, vývoja, liečby, výskytu duševných porúch 

a formovania ich klinických obrazov, potreba preskúmania etnopsychiatrických   

charakteristík u Cigánov v  našich podmienkach je odôvodnená. V zmysle úlohy MZ 

SSR orientovanej na zlepšenie  zdravotného stavu cigánskych obyvateľov na 

Slovensku, pri aplikácii na psychiatriu , sme si za prvoradý cieľ vytýčili formou 

sondážnych epidemiologických štúdií zistiť zvláštnosti vo výskyte duševných porúch 

v porovnaní s necigánskou populáciou. Prikláňam sa k názoru, že bez aspoň 

orientačného zmapovania problému nemožno prijať dostatočne efektívne, 

racionálne opatrenia na jeho riešenie.“ (Okruhlica, Ľ., 1986, s. 147). 

 

• Činiteľom obmedzujúcim širšiu generalizáciu zistení je nedostatočná 

reprezentatívnosť porovnávaných súborov spôsobená tým, že vždy sa jednalo 

o súbory tvorené pacientami indikovanými na psychiatrické vyšetrenie. V našich ... 

prácach sa počty členov skúmanej skupiny Cigánov pohybovali od 26 do 143. 

 

• Alkoholizmus. Naše doterajšie výsledky podporujú významný vplyv 

etnokulturálnych podmienok na  mieru pitia, postoje k pitiu i incidenciu 

alkoholizmu. V retrospektívnych prácach sme zistili štatisticky významne nižší 

výskyt diagnóz alkoholizmu u mužov, Cigánov pri porovnaní s kontrolnou skupinou 

ostatnej populácie. ... Ako my, tak i Medvecká a Turček zistili menšie zastúpenie 

alkoholických psychóz v diagnózach  pacientov Cigánov. Pri porovnaní abúzu 

u žien medzi etnikami  sme nezistili rozdiel. Frekvencia abúzu  a závislosti na 

alkohole je v ženskej časti populácie v cigánskom i necigánskom etniku pomerne 

nízka a nie je takým ... problémom  ako u mužov. “ (Okruhlica, Ľ., 1986, s. 148). 

 

• „Iné toxikománie.  Najčastejšie sme z týchto zistili u Cigánov liekové závislosti 

(najmä analgetiká), v prvom rade alnagon a závislosť na prchavých látkach  

(toluén, acetónové preparáty). Počty spomínaných diagnóz ľahko prevyšovali 

u pacientov, Cigánov. Stojí za povšimnutie, že keď sme sumárne porovnali výskyt 

všetkých závislosti  spolu (t. j. aj s alkoholizmom) zotrel sa významný rozdiel  medzi 

Cigánmi a necigánmi, ktorý bol, keď sme porovnávali alkoholizmus oddelene.   

 

• Mentálna retardácia. Aj keď je známa skutočnosť, že v tradičnom cigánskom etniku 

je všeobecne nižšia úroveň vzdelania, nemožno z toho priamo dedukovať vyšší 

stupeň mentálnej retardácie....Jedná sa pri nej o výraznú poruchu osobnosti, 

dominantne v intelekte, ktorá  sa premieta  do iných oblastí psychiky a do sociálnych 

vzťahov jedinca. Dôležitým dôsledkom zo spoločenského aspektu je zníženie 

schopnosti sociálnej adaptácie, čo má nepriaznivý vplyv napr. na pracovnú, či 

právnu spôsobilosť. Miera maladaptability  je priamo úmerná hĺbke defektu. 
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• Poruchu charakterizujeme podrobnejšie preto, lebo vo všetkých prácach 

skúmajúcich výskyt duševných porúch v tradičnom cigánskom etniku sa objavuje jej 

štatisticky vysoko významná prevaha v porovnaní s výskytom v zrovnateľných 

kontrolných skupinách, ako u mužov tak aj u žien. Že ide o poruchu prejavujúcu sa 

už v detstve potvrdzuje náš výskum chorobopisov v pedopsychiatrickej ambulancii, 

kde ťažkosti vyplývajúce z tejto diagnózy boli najčastejším dôvodom príchodu 

cigánskych rodičov s ich dieťaťom, čo kontrastovalo so zistením spektra diagnóz 

u ostatných detí.  

 

• Pri detailnejšom rozbore klinických vyšetrení Cigánov s diagnózou mentálnej 

retardácie pri skúmaní jej príčin sme zistili prevahu sociálne podmienených porúch 

vznikajúcich v dôsledku  nedostatku stimulujúceho prostredia  na jedincov v detstve.  

Ide prevažne o ľahké formy porúch. Napriek tomu, že mentálne retardácie  

rezultujúce  zo somatického poškodenia boli v skupine Cigánov pomerne menej 

zastúpené, ich podiel bol tiež vysoký  a obe formy duševnej zaostalosti i jednotlivo 

podľa príčiny ich vzniku boli frekventovanejšie ako v kontrolnej skupine.  

 

• Poruchy charakteru osobnosti. Tak ako mentálna retardácia , ani poruchy 

charakteru osobnosti (psychopatie, abnormálne vývoje v detskom veku 

a adolescencii) nie sú duševnými poruchami, ktoré by mali atribút chorobné. Na 

druhej strane podobne ako mentálna retardácia sú to poväčšine poruchy trvalé, 

charakterizované sťaženou adaptabilitou v spoločnosti. Často bývajú príčinami 

sociálnej patológie. Práve u charakteropatií si precízna diagnostika veľmi vyžaduje 

posúdenie  i z hľadiska socio-etnicko-kulturálnych poznatkov.  

 

• Pokiaľ ide o výskyt charakteropatií  a ich foriem medzi Cigánmi u nás, nie je 

dostatok odborných zistení, aby sa dalo zaujať jednoznačné stanovisko. Zaujímavé 

je, že ...sme v našej práci nezistili rozdiel v proporcii u nich diagnostikovaných  

charakteropatií  v porovnaní s kontrolnou skupinou. Aj toto potvrdzuje fakt, že 

lineárna dedukcia priamo úmernosti výskytu niektorých prejavov sociálnej 

patológie Cigánov (napr. kriminality) a existencie vyššieho výskytu charakteropatií 

je metodicky nesprávna a neprípustná simplifikácia.“ (Okruhlica, Ľ., 1986, s. 149-

151). 

 

• „Kriminalita.  V psychiatrii s ňou prichádzame do styku hlavne pri súdnoznaleckej 

činnosti. ...Správa sledujúca výskyt duševných porúch v súbore trestne stíhaných 

Cigánov potvrdila prioritu diagnózy mentálnej retardácie, ktorá sa  vyskytovala 

niekoľkonásobne častejšie  v porovnaní s delikventmi, ktorí nepochádzali z ich 

etnika. Uvádzame to preto, asociácia vyššej miery kriminality   a mentálnej 

retardácie nemusí byť čisto náhodná. Napríklad pri mentálnej retardácii je typické 

i oslabenie racionálnej kontroly. Tým je daná zvýšená pohotovosť ku afektívnym 

reakciám...čo by mohlo byť ...faktorom trestnej činnosti. (Okruhlica, Ľ., 1986, s. 

151) 

 

4.2.4.16  Osobnosť mladistvého odsúdeného - cigána 

               PhDr. Darina Havrlentová 

• „ V rokoch 1983-1985 bol v Nápravnom ústave pre mladistvých v Martine realizovaný 

výskum s názvom „Možnosti a medze resocializácie mladistvých odsúdených 

v podmienkach penitenciárnej praxe. (Havrlentová, D. , 1986, s. 159) 
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• Výskumnú vzorku tvorilo 90 odsúdených mladistvých, z ktorých 52,2% bolo cigánskeho 

pôvodu (N = 47). Na túto časť ... sa zameriame. Ich priemerný vek  je 17,2 roka. V dobe 

spáchania trestného činu bolo 48% (23) bez pracovného pomeru, 25,5% (12)  boli 

robotníci,  a 23,4%  boli učni (11). Šiesti sú maďarskej národnosti...prevláda majetková 

trestná činnosť, priemerná dĺžka trestu 11,1 mesiaca, spolupáchateľstvo zistené u 76, 

6% (36 jedincov).... niektorí spáchali viacero trestných činov“  (Havrlentová, D. , 1986, 

s. 159-160) 

 

• „ neukončené OU  – 20  (42 6%),  
ukončená ZŠ          –   4  (8,5 %), 

 6-8 tried ZŠ          – 16  (34 %),  

             5 tried ZŠ             --   1  (2,1%).“   

             osobitná škola       –   6  (12,8%),    (Havrlentová, D. , 1986, s. 162) 

 

•  „Utváranie názorov na svet u mladistvých odsúdených najviac ovplyvňovala rodina 

(57,5% -27), potom škola (14,9% - 7)  a rovnako partia kamarátov (14,5 – 7). Viac ako 

polovica z nich boli členmi partie (55,3% - 26) a až 46,8% - 22) priznalo, že ich 

kamaráti už boli trestne stíhaní.“ (Havrlentová, D. , 1986, s. 162) 

 

• „spáchali čin premyslene, alebo nie -  38,3% (18) – tlak situácie, boli k nej donútení, 

29,8%  (14) – príležitosť a len 12,8% (6) - spáchanie trestného činu vpred premyslené  

...vplyv alkoholu na spáchanie trestného činu... 36,2% - 17, po nadmernom požití 

alkoholu, 14,9 % - 7 – viac ako polovica. vplyv alkoholu.“ (Havrlentová, D. , 1986, s. 

163). 

 

• mladiství odsúdení Rómovia sa od bežnej majoritnej populácie mladistvých odsúdených 

líšia len výškou inteligencie – nerómovia – IQ v priemere 100 – Rómovia 80,  z toho ¾ 

z nich 74,5% - 35, sa pohybujú v páse subnormy – IQ do 85, z nich je 19,1% - 9 - 

mentálne retardovaných, index sociability – Rómovia – 12,6, nerómovia – 17,4, norma 

je 40.  (Havrlentová, D. , 1986, s. 165). 

 

• „ Vyznačujú sa značne nízkou sociabilitou, neschopnosťou primeranej adaptácie 

v bežných  sociálnych podmienkach. Sú plachí, nedôverčiví, neschopní ovládať sa. 

Vyrastali pod vplyvom nepriaznivej rodinnej výchovy a nedostatočným citovým 

zázemím. Mali veľké problémy v škole, kde boli vytisnutí na okraj. Sú citovo plochí, 

necitliví k ľuďom, zato však citliví na seba, na prístup iných k sebe, zameraní  na vlastné 

prežívanie..... Ďalej je pre nich charakteristické, že nedodržujú požadované pravidlá, 

odmietajú spoločenské požiadavky, ..., vyhýbajú sa  zodpovednosti, Ich správanie 

vzbudzuje často krát pozornosť nestranného okolia. Takmer polovica je latentne 

agresívna... (Havrlentová, D. , 1986, s. 165). 

 

• Majú neadekvátny obraz seba, nízke sebavedomie a sebadôveru. Dôležité je aj to 

poznanie, ... že poznajú morálne normy spoločnosti, ale nie vždy sa nimi dokážu 

riadiť...vyznačujú sa nízkym superegom, svojvoľnosťou, ľahkomyseľnosťou, 

nespoľahlivosťou, výbušnosťou, a netrpia pocitmi viny. Zaznamenali sme tiež vysokú 

hladinu neuroticizmu vo všetkých...nepriaznivá prognóza...recidíva...súčasný systém 

dokáže ...odsúdeného prispôsobiť podmienkam NVU, ale ho nedokáže prispôsobiť na 

život na slobode. (Havrlentová, D. , 1986, s. 166).   
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HLAVNÉ HYPOTÉZY (namiesto záveru) 
 

Úvodom k hypotézam  

 

• Pripomíname, že hypotézy sa používajú hlavne v kvantitatívnom výskume, ale môžu 

byť použité aj v kvalitatívnom výskume.  

 

• Je pritom pochopiteľné, že sa oba tieto typy hypotéz zásadne od seba líšia a to v prvom 

rade tým, že v kvantitatívnom výskume sa formulujú dopredu a výskum vlastne spočíva 

v tom, že  sa ich platnosť overuje, najčastejšie metódou dotazníka.  

 

• Naproti tomu v kvalitatívnom výskume sa formulujú až na koniec výskumu. Tieto 

hypotézy môžu slúžia ako zhrnutie základných výsledkov analýzy, ale môžu poslúžiť  

aj ako podklady pre formulovanie kvantitatívnych hypotéz pre potreby kvantitatívnych 

výskumov.  

 

• Tým sa napĺňa zásada kumulácie výsledkov kvantitatívnych  a kvalitatívnych výskumov 

ako základného predpokladu dosiahnutia pokiaľ možno čo najbližšej zhody výsledkov 

výskumu  a sociálnej reality. 

 

• Ešte treba dodať, že kvantitatívne hypotézy sú o vzťahu medzi dvomi premennými 

a musia byť maximálne stručné a jedno-jednoznačné, pretože inak by sa nedali 

verifikovať, čiže prakticky ide len o jednu vetu.  

 

• Naproti tomu formulácie  kvalitatívnych hypotéz bývajú formulované oveľa voľnejšie, 

spravidla bývajú obšírnejšie, môžu sa skladať z viacero viet, či súvetí, ergo môžu  

obsahovať viacero premenných. Z toho vyplýva, že na základe jednej kvalitatívnej 

hypotézy sa spravila dajú formulovať viaceré kvantitatívne hypotézy.  

 

•  Na koniec ešte priznávame, táto naša prvoplánová teoretická práca obsahuje nielen 

viacero štatistických dát, ale obsahuje aj druhý plán, ktorým vedome napĺňame náš 

zámer  poskytnúť čitateľovi množstvo kvalitatívnych empirických dát z praxe. Za 

empirické ich považujeme,  aj keď neboli zistené primárne kvalitatívnym výskumom, 

ale boli získané a zaznamenané pri priamej práci s Rómami a často i v teréne, 

v rómskych sídlach a rodinách. (pozri napr. Matulay, S. , 2020, s. 32-34. s. 58,61, Hendl, 

J. , 2005, s. 50)  

 

 

H1:  Predpokladáme, že rómsku problematiku na Slovensku nie je možné riešiť ako  

         samostatný problém, ale jedine ako jeden zo segmentov   spoločnosti, ktorý úzko    

         súvisí so všetkými  ostatnými.   

 

Argumentácia: 

• I. pokus o riešenie sociálnych problémov Cigánov na Slovensku v období vlády Márie 

Terézie a jej syn Jozefa II. v 2. polovici 18. storočia zlyhal preto, lebo vtedajšia feudálna 

spoločnosť, osobitne jej elita, prevažne maďarská šľachta (nezabúdajme, že Slovensko 

bolo v tom čase súčasťou Uhorska)  nepovažovala za potrebné  riešiť v tom čase ani 

problém  chudoby más majority (Slovákov, či Maďarov) a nieto ešte Rómov. 
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• Z toho vyplýva, že z dnešného pohľadu, uznanie si zasluhujúci pokus daných 

osvietených panovníkov bol odsúdený ako každá utópia na neúspech. A to napriek 

tomu, že sa jednalo o absolutistických vladárov.  

 

• II. pokus o riešenie sociálnych problémov Cigánov na Slovensku v 30. rokoch 20. 

storočia, čiže v období 1. Československej republiky, ergo v období a v podmienkach  

vtedajšieho kapitalizmu zlyhal v podstate z rovnakých dôvodov.  

 

• Zákon O potulných Cigánoch č. 117 Zb. z roku 1927 sa snažil obmedziť ich potulný 

život, ale zásadné otázky – ich trvalé zamestnanie a trvalé ubytovanie neriešil. Opäť 

zdôrazňujeme, že rovnako ako v už spomínanom 18. storočí vládnuca šľachta, ani na 

začiatku 20. storočia vládnuca elita bohatých podnikateľov  rovnako nemala záujem na 

riešení práce a bývania ani chudobných más majority. Takže sa nedivme, že to neriešila 

ani u Rómov.    

 

H2: Predpokladáme, že riešenie rómskej problematiky v podmienkach súčasnej demokratickej   

       spoločnosti nie je v silách majority bez maximálneho zapojenia do tohto procesu tisícov   

       členov rómskej minority. A to tých, ktorí už pochopili, že lepší život ich aj ich  rodín závisí  

       hlavne od ich akceptovania tých základných hodnôt, ktoré uznáva aj majorita. A to je v   

       prvom rade  vzdelanie, ergo kvalifikácia, ktoré rozhodujú o úspechu jedinca na trhu práce  

       a teda následne   o výške pracovného príjmu a teda aj výške ich životnej úrovne.        

       Samozrejme z charakteru súčasnej trhovej spoločnosti vyplýva, že Rómov, ktorí budú  

       pracovať na pozdvihnutí svojich súkmeňovcov bude musieť majorita zaplatiť. Doba  

       slovenských štúrovcov, ktorí pozdvihovali svoj národ zadarmo, sa  už nevráti a to treba  

       akceptovať i v tejto oblasti.   

 

Argumentácia:  

• Potreba aktívnej účasti vyspelejších Rómov na  zmene myslenia a konania tých  

ostatných síce bola ako - tak  akcentovaná na úrovni teoretickej, ale v praxi na nej štátne 

i samosprávne orgány evidentne bazírovali veľmi nedostatočne. 

       

• Práve v tom vidíme rozhodujúcu príčinu neúspechu III. pokusu o riešenie sociálnych 

problémov Cigánov (Rómov) na Slovensku v období rokov 1948 – 1989. Dôkazom je, 

že vzhľadom na veľké finančné prostriedky a masové nasadenie desiatok tisícov 

pracovníkov i dobrovoľníkov  z radov majority boli výsledky veľmi nedostatočné.  

 

• Hlavná príčina: akceptácia toho, že Rómovia, maximálne akcentovali  svoje  práva 

a minimálne ich zaujímali ich povinnosti. A dokonca aj zmenu správania menej 

vyspelých Rómov tí vyspelejší chápali , ako výlučný problém majority. 

 

Poučenia:  

Poučenie č.1: 

Neúspech I. a II. pokusu (pol.18. st. a začiatok 20. st.)  o riešenie rómskej otázky ukázal, že jej 

riešenie nemôže byť úspešné, ako samostatná časť  problematiky danej spoločnosti. Rómovia 

sú jedným zo sociálnych subsystémov spoločnosti, ergo spoločenskej reality. Pokiaľ sú 

v prevažnej časti marginalizovaní, tvoria osobitný, špecifický subsystém, ktorý je napojený na 

ostatné subsystémy  v oblasti spotreby, ale veľmi nedostatočne v oblasti tvorby spoločenských 

zdrojov. 
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Poučenie č.2:  

Neúspech III. pokusu ukázal, že majorita v podmienkach demokratickej spoločnosti bez 

aktívnej spolupráce a záujmu vyspelejších Rómov o sociálny vzostup väčšej časti rómskej 

minority, problém ich marginalizácie nedokáže vyriešiť.  

 

Poučenie č.3:  

A napokon neúspech III. pokusu o riešenie zlepšenia sociálneho postavenia etnických Rómov 

v našej spoločnosti definitívne dokázal lapidárny poznatok, že najnižšie vrstvy každého etnika, 

ergo tak etnických Rómov ako i etnických Slovákov možno ku kvalitatívnemu posunu v ich 

živote jedine prinútiť. Problémom je to, že v súčasnej podobe demokratickej spoločnosti je 

prinútenie u danej sociálne  a hlavne kultúrne zaostalej nižšej vrstve majority veľmi ťažko 

realizovateľné. A pokiaľ ide o masy etnických Rómov žijúcich zaostalým spôsobom života, 

ktoré de fakto nemajú a ani nemôžu mať záujem  na  pozitívnych zmenách svojho života 

a života svojich detí. Pričom už len použitie pojmu „prinútenie“ je osobitne vedením EÚ 

klasifikované ako prejav extrémizmu a dokonca fašizmu. Jedinou silou, ktorá by mohla na 

daných sociálne zaostalých Rómov zatlačiť je skupina vyspelejších Rómov.  Ak k tomu táto 

vyspelejšia vrstva nesiahne, zostane naďalej ostrovčekom v mori sociálne zaostalej masy 

marginalizovaných Rómov, žijúcich v rómskych sídlach, ktoré sa stále rozrastajú.     

 

A celkom nakoniec ešte pár otázok  

 

1. Uvedomuje si  menšina vyspelých Rómov tieto skutočnosti?   

 

2. A keď áno, nakoľko táto zaostalosť svojich súkmeňovcov tejto menšine vyhovuje, či vadí? 

 

3. Alebo táto menšina verí tomu, že o zlepšenie sociálneho postavenia rómskej minority sa skôr 

    či neskôr postará majorita? 

 

4. Ergo netreba zatlačiť  na zaostalých Rómov, treba ešte viac zatlačiť na majoritu? 

 

Ďalšie otázky si môže čitateľ doplniť sám. 
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sociologická společnost, ve dnech 11.12.11.1986   
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