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DEMOGRAFICKÝ VÝSKUM RÓMSKEJ RODINY V PLAVECKOM
�TVRTKU

 ZUZANA KUMANOVÁ

V príspevku sa pokúsime zhrnú� prvé výsledky výskumu rómskej rodiny v lokalite Pla-
vecký �tvrtok. �kála mo�ných prístupov k téme je �iroká, rozhodli sme sa v tomto vý-
skume uplatni� etno-demografický prístup.

Rómovia na Slovensku predstavujú osobitné etnické spoloèenstvo vyznaèujúce sa odli�-
nos�ou nielen antropologickou, ale najmä v sociokultúrnych prejavoch. Pri akejko¾vek cha-
rakteristike je potrebné uvedomi� si vnútornú subetnickú, sociálnu, vzdelanostnú a kultúr-
nu diferencovanos�. Na rozdiel od majoritnej spoloènosti je rómska populácia charakteristická
vekovou �truktúrou progresívneho charakteru. Predproduktívna zlo�ka tvorí a� 43%. Po-
produktívneho veku sa do�íva len ve¾mi málo Rómov. V 70. rokoch �tátna správa evidovala,
�e a� 50% rómskeho obyvate¾stva sú deti a �kolopovinná mláde�. Podobne progresívny
charakter mala slovenská spoloènos� zaèiatkom storoèia. Z poh¾adu humánnej geografie je
vysoká natalita a progresívny charakter vekovej �truktúry obyvate¾stva charakteristický pre
rozvojové krajiny s nízkou úrovòou výrobných síl a nízkym stupòom sociokultúrnej a vzde-
lanostnej úrovne. Zvy�ujúca sa �ivotná úroveò je predpokladom nástupu zní�enia pôrod-
nosti a zvy�uje sa perspektíva do�itia sa poproduktívneho veku.

A. Jurová1 kon�tatuje, �e vysoká miera pôrodnosti je dôsledkom plodnosti rómskych
�ien poèas celého reprodukèného obdobia, najmä v zaostalých rómskych komunitách, kde
na jednu rómsku matku pripadá priemerne viac ako 5 �ivonarodených detí. Aj keï dojèen-
ská úmrtnos� u Rómov dlhodobo klesá, v porovnaní s majoritným obyvate¾stvom je e�te
stále vysoká, troj a� �tvornásobná. Významným rozdielom v porovnaní s ostatnou populá-
ciou je aj vysoký podiel rómskych prvorodièiek vo veku ni��om ako 18 rokov (v zaostalých
lokalitách vy�e 30% tvoria matky, ktoré svoje prvé die�a porodili vo veku 15-17 rokov).
V posledných dvoch-troch desa�roèiach aj u Rómov zaèala prebieha� demografická revolú-
cia,2 najmä v sociálne vyspelej�om prostredí u strednej a mlad�ej generácie aspoò so stre-
do�kolským vzdelaním, kde okrem poklesu dojèenskej úmrtnosti klesá aj priemerný poèet
�ivonarodených detí na jednu matku, ubúda poèet pôrodov �ien star�ích ako 35 rokov i po-
èet prvorodièiek mlad�ích ako 18 rokov.

Vzh¾adom k uvedeným charakteristikám sme sa rozhodli pre výskum, kde kladieme
dôraz na popis vybraných demografických ukazovate¾ov ako charakteristík rómskej popu-
lácie vo vybranej lokalite. Ïalej nás bude zaujíma�, èi v uvedenej lokalite do�lo k nástupu
demografickej revolúcie. Výskum chápeme ako východisko pre poznanie rómskej society
v lokalite. Z metodologického h¾adiska sú výsledky výskumu základné informácie, ktoré
vymedzujú okruh tém pre etnologický výskum.3
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Obec Plavecký �tvrtok le�í ju�ne 18 kilometrov od Bratislavy.4 Pri sèítaní ¾udu, domov
a bytov v roku 1991 mala obec 1918 obyvate¾ov. Posledná �tatistika z roku 1989 zachytá-
vajúca Cigánov-Rómov uvádza 283 osôb. V januári roku 1996 pracovníèky Obecného úra-
du odhadovali, �e v lokalite �ije asi 350 Rómov. Táto komunita v Plaveckom �tvrtku sa
pokladá za najzaostalej�ie �ijúce spoloèenstvo Rómov na západnom Slovensku. Rómovia
�ijú v osade oznaèovanej ako kolónia, ktorú tvoria zväè�a murované 1-2 priestorové domy.
Podstatná èas� domov je postavená bez stavebného povolenia. Na ka�dé z 52 popisných
èísiel domov je v priemere prihlásených na trvalý pobyt 7 ¾udí a pod¾a názoru pracovníèok
obecného úradu je osada pre¾udnená. Kolónia le�í na okraji dediny, neïaleko �elezniènej
trate a napriek tomu, �e tvorí prirodzenú súèas� obce, jej obyvatelia sú izolovaní. Práce-
schopní Rómovia sú v súèasnosti nezamestnaní, ekonomickú situáciu si vylep�ujú zberom
a odpredajom lesných plodov. Spolu�itie Rómov s nerómskym obyvate¾stvom obce je prob-
lematické, vyostrujú ho obvinenia Rómov z po¾ného lupu a kráde�í v záhradách. Napriek
tomu, �e väè�ina Rómov je katolíckeho vierovyznania, do nábo�enského �ivota obce nie sú
zapojení. Po roku 1989 v�ak boli viackrát kontaktovaní Svedkami Jehovovými. Rómovia
takmer nehovoria rómsky, nezistili sme, �e by na sebaoznaèenie pou�ívali nejaké pomeno-
vanie. Rómov z obce Kuchyòa volajú Pojáci a hovoria o nich:� sú èerní�. Nezistili sme,
kedy sa Rómovia v lokalite usídlili. V obecnej kronike písanej od roku 1954 sa rómska
komunita spomína predov�etkým ako objekt socializaèných snáh. Ochotu napomôc� Ró-
mom z Plaveckého �tvrtku rie�i� pálèivé problémy, v ktorých sa ocitli, prejavila holand-
sko-slovenská nadácia SPOLU.

V priebehu roka 1996 sme analyzovali matriku narodení a úmrtí matrièného obvodu
Plavecký �tvrtok, prièom sme excerpovali v�etky údaje týkajúce sa rómskej populácie.
V urèení príslu�nosti sme vychádzali z priezviska,5 prípadne z údaja v rubrike Bydlisko-
miesto narodenia (cigánska búda, cigánska osada a asi od 60. rokov domy v osade majú
popisné èíslo vy��ie ako 600). V matrike narodení sú spravidla zaznamenané tieto údaje:
dátum narodenia, meno a priezvisko die�a�a, pohlavie die�a�a, vierovyznanie die�a�a, mies-
to narodenia a bydlisko, meno, priezvisko a rodné meno matky, dátum narodenia matky
(alebo vek pri pôrode), meno a priezvisko otca, dátum narodenia (alebo vek pri narodení
die�a�a), bydlisko rodièov. V rubrike INÉ matrikár zapisuje dôle�ité údaje (uznanie otcov-
stva, adopciu, umiestnenie do detského domova, prípadne úmrtie die�a�a). Za sledované
obdobie 1895-1995 nebola matrièná prax toto�ná, v období 1950 a� 1961 napr. do matriky
narodení zapisovali aj starých rodièov zo strany otca i matky. Rovnako je potrebné prihlia-
da� aj na subjektivizmus matrikára, predov�etkým v otázke záznamu rodného mena matky
a záznamu uznania otcovstva. Viackrát sme zistili, �e aj v prípade, �e partneri neboli zoso-
bá�ení, matrikár zapísal matke priezvisko po mu�ovi. Ak by sme sa rozhodli venova� aj
problematike uzatvárania sobá�a, prípadne poètu detí narodených pred �tátom uznaným
sobá�om, bolo by nevyhnutné excerpova� matriky sobá�ov z viacerých matrièných obvo-
dov a niektoré údaje z matriky narodení korigova�, ako i dôsledne verifikova� v teréne.

Ïal�ie údaje sme èerpali z matriky úmrtí, kde sme excerpovali iba záznamy o detskej
úmrtnosti v rómskej populácii. Zaznamenali sme dátum úmrtia, meno a priezvisko zomre-
tého, dátum narodenia, bydlisko, mená rodièov, príèinu smrti (slovne alebo èíselný kód).
Údaje z matrík sme doplnili a verifikovali záznamami z evidencie obyvate¾stva.

Z excerpt sme vytvorili dve kartotéky, prvú kartotéku narodených a z nej druhú karto-
téku rodièiek. Obe sú usporiadané chronologicky, pod¾a dátumov narodenia.

A. B. Mann sa pokúsil analýzou vývoja �truktúry rómskych rodín v troch obciach na
Spi�i6 zisti�, èi nastal proces demografickej revolúcie a ako ho mo�no charakterizova�. Na
mo�nú konfrontáciu vývoja si vytipoval tri rómske lokálne spoloèenstvá na Spi�i (Bystrany,
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Spi�ské Tomá�ovce, Spi�ský �tvrtok). Kritériom výberu bola socio-spoloèenská diferen-
ciácia. Bystrany predstavujú najzaostalej�ie spoloèenstvo �ijúce na nízkej sociokultúrnej
úrovni, Spi�ské Tomá�ovce sú dynamicky sa rozvíjajúce v povojnovom období a Spi�ský
�tvrtok v povojnovom období s mierne stagnujúcim vývojom. Na základe analýzy autor
dospel k záveru, �e v rokoch 1895-1990 do�lo k viacerým zmenám. Pri porovnaní vývoja
pôrodnosti, úmrtnosti detí do troch rokov �ivota a priemerného poètu detí v rodine kon�ta-
tuje permanentný pokles vo v�etkých troch lokalitách. Javí sa, �e zmena zlo�enia (poèet
detí) biologickej rodiny je spôsobená predov�etkým úbytkom pôrodov rodièiek star�ích ako
35 rokov. A. B. Mann v tom vidí �tendenciu èi priamo nastupujúcu cestu k plánovanému
rodièovstvu�. Výskumy A. B. Manna na Spi�i potvrdzujú hypotézu nástupu demografickej
revolúcie v rómskej populácii na Slovensku, vyslovenú viacerými autormi. A. B. Mannom
vyslovená hypotéza o postupnom nástupe demografickej revolúcie v závislosti od stupòa
ekonomickej a kultúrnej vyspelosti, prièom za dôle�itý faktor pokladá aj mieru spolu�itia
s nerómskym obyvate¾stvom, sa výskumom potvrdila.

S poznatkami A. B. Manna pracujeme ako s vhodným porovnávacím materiálom k vý-
sledkom vlastného výskumu v Plaveckom �tvrtku.

Pôrodnos�

Pôrodnos� (natalita) je základný populaèný proces, na báze ktorého sa formuje repro-
dukcia obyvate¾stva. Základným ukazovate¾om je poèet narodených v stanovenej èasovej
jednotke. Na �tatistické porovnávanie pôrodnosti slú�i koeficient pôrodnosti, podiel poètu
v�etkých narodených v stanovenom období a stredného stavu populácie v sledovanom èa-
sovom intervale.7

Z matriky narodení sme excerpovali v�etky údaje o narodených Rómoch za obdobie
1895-1995. Spolu sme z matriky narodených excerpovali údaje o 439 �ivonarodených de-
�och. Excerptá sme chronologicky zoradili a rozèlenili na 10 roèné obdobia poènúc rokom
1901. Excerptá za roky 1896-1900 pou�ívame ako pomocné a v prípade výpoètu indexu
rastu poètu narodených hypoteticky predpokladáme pôrodnos� 1891-1895 rovnakú ako v ro-
koch 1896-1900. Pri excerpovaní údajov z matriky sme zaznamenali aj pohlavie die�a�a.
Pri na�om výskume je to údaj podru�ný, uvádzame ho v�ak na doplnenie informácií o róm-
skej societe v Plaveckom �tvrtku.

Tabu¾ka è.1 vyjadruje poèet pôrodov v jednotlivých desa�roèných obdobiach � decé-
niách. Zároveò uvádzame index poètu narodených. Index poètu narodených vyjadruje po-
mer poètu pôrodov v istom období vzh¾adom k obdobiu predchádzajúcemu. Hodnota tohto
indexu väè�ia ako 1 (alebo 100%) vyjadruje navà�enie poètu pôrodov, hodnota ni��ia ako 1
predstavuje pokles pôrodov. Ïal�ie ståpce zachytávajú pohlavie die�a�a, resp. udávajú poèet
chlapcov.

V sledovanom období 1896-1990 globálne zaznamenávame nárast pôrodnosti. V dvoch
zo sledovaných decénií dochádza k poklesu pôrodnosti. V období 1911-1920 poklesla na-
talita zo 14 pôrodov v predchádzajúcom období na 7. Index poètu narodených má hodnotu
0,5, èo je iba polovièná pôrodnos� ako v predchádzajúcom období. Druhé obdobie sú roky
1961-1970, kedy poklesol poèet pôrodov na 75 (zo 79 v predchádzajúcom období). Index
rastu poètu narodených je 0,9, èo znamená, �e sa narodilo o 10% menej detí ako v predchá-
dzajúcom období. V�etky ostatné obdobia vykazujú nárast pôrodnosti. V decéniu 1921-
1930 je index poètu narodených 2,3, znamená to, oproti predchádzajúcemu obdobiu sa
narodilo o 1,3 násobok detí viacej. Reálne to znamená, �e v tomto období sa narodilo 16
detí, kým v predchádzajúcom iba 7. V obdobiach 1931-1940 a 1941-1950 sme zazname-
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nali iba pozvo¾ný nárast pôrodnosti. Index poètu narodených má hodnotu 1,4 a 1,7. Tento
nárast smeruje k hodnote indexu 2,0 v decéniu 1951-1960. V období 1971-1980 zazname-
návame pozvo¾ný nárast pôrodnosti, a to zo 75 �ivonarodených detí na 87, index poètu
narodených je 1,2 násobok. V poslednom nami sledovanom období 1981-1990 sa nárast
zmieròuje, index poètu narodených je 1,1, èo znamená nárast poètu narodených o 10%.
Reálne je to nárast z 87 �ivonarodených detí na 93 detí.

Pri poh¾ade na vyjadrenia pohlavia narodených detí zis�ujeme, �e v obdobiach 1921-
1930, 1931-1940 z celkového poètu narodených bolo 43% chlapcov. V ostatných obdo-
biach sa rodilo viacej chlapcov, a to percentuálne od 50% � 71%. Prièom v�eobecne je
rómska populácia na Slovensku pokladaná za mierne femitívnu.8

Pri h¾adaní príèinnosti trendov vývoja pôrodnosti sme zaznamenali, �e k poklesu pôrod-
nosti do�lo v obdobiach 1911 -1920 a 1961-1970. Kým prvé obdobie historicky zodpovedá
prvej svetovej vojne, pre druhé obdobie musíme h¾ada� vysvetlenie v postoji �tátu (sociál-
nej politike) k Rómom.9 Dynamickej�ie nárasty pôrodnosti, kedy index poètu narodených
dosahuje hodnotu 2,3, charakterizujú obdobie 1921-1930 a obdobie 1951-1960, index poè-
tu narodených má hodnotu 2,0. Do rokov 1921-1930 spadá svetová hospodárska kríza a zhor-
�enie sociálnej situácie mô�e ma� paralelu v náraste pôrodnosti. V období 1951-1960 Èes-
koslovensko uplatòovalo propopulaènú sociálnu politiku, èo sa prejavilo nárastom pôrodnosti.
Z h¾adiska vývoja je predpoklad nástupu demografickej revolúcie u rómskej populácie v Pla-
veckom �tvrtku, index poètu narodených za obdobie 1981-1990, ktorý má hodnotu 1,1, ale
na potvrdenie tohto javu je potrebných viacero údajov.

V troch skúmaných obciach na Spi�i je prvý pokles pôrodnosti v období 1911-1920.
Index poètu narodených za toto obdobie dosahuje hodnoty 0,8 (Bystrany), 1,1 (Spi�ské
Tomá�ovce) a 0,7 (Spi�ský �tvrtok). V Plaveckom �tvrtku je index poètu narodených za
toto obdobie 0,5. V nami sledovanej lokalite k druhému poklesu dochádza v období 1961-
1970, kedy index má hodnotu 0,9. Rovnako je kon�tatovaný pokles pôrodnosti za toto obdo-
bie v lokalite Bystrany, index poètu narodených 1,3 oproti hodnote za predchádzajúce ob-
dobie 1,6 a hodnote za nasledujúce obdobie 1,5 a v lokalite Spi�ský �tvrtok, kde index
poètu narodených je 0,9 oproti predchádzajúcemu obdobiu, index poètu narodených 1,5

Tabu¾ka è. 1

Obdobie Poèet pôrodov Index rastu
poètu

narodených

Index rastu
poètu

narodených
v %

Poèet chlapcov Poèet chlapcov
v %

1895-1900 5 3 60

1901-1910 14 1,4 140 8 57

1911-1920 7 0,5 50 5 71

1921-1930 16 2,3 230 7 43

1931-1940 23 1,4 140 10 43

1941-1950 40 1,7 170 24 60

1951-1960 79 2,0 200 41 52

1961-1970 75 0,9 90 42 56

1971-1980 87 1,2 120 39 45

1981-1990 93 1,1 110 47 50
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Graf è.1 Reálna pôrodnos�
Graf je obrazovým vyjadrením reálnej pôrodnosti. Os x predstavuje èasovos�, rozdelená je na jednot-
livé decéniá. Na osi y je zaznamenaný reálny poèet pôrodov.

a nasledujúcemu 1,2. Porovnaním výskumov mo�no kon�tatova�, �e k poklesu pôrodnosti
v lokalite Plavecký �tvrtok a lokalitách na Spi�i do�lo v rovnakých historických obdobiach.10

V decéniu 1921-1930 zaznamenávame v Plaveckom �tvrtku najväè�iu hodnotu indexu
poètu narodených,a to 2,3. Mo�no kon�tatova�, �e v rovnakom období zaznamenávame
najvy��í index rastu tie� v lokalitách na Spi�i, Bystrany index poètu narodených 2,2, Spi�-
ský �tvrtok 2,2.

Druhá najvy��ia hodnota indexu narodených zaznamenaná v Plaveckom �tvrtku v ob-
dobí 1951-1960 (hodnota 2) má tie� obdobu vo výskumoch A. B. Manna, i keï èíselná
hodnota indexu poètu narodených je ni��ia (Bystrany 1,6, Spi�ský �tvrtok 1,5). Na porov-
nanie vyèíslime percentuálne rozdiely vzh¾adom na predchádzajúce obdobia. Decénium
1941-1950 v Plaveckom �tvrtku je to nárast o 30%, v Bystranoch o 20% a v Spi�skom
�tvrtku o 30%. Teda opä� zaznamenávame relatívnu zhodu vo vývoji pôrodnosti v povoj-
novom období v Plaveckom �tvrtku a v dvoch obciach na Spi�i.

Výskumy na Spi�i dokladujú pozvo¾ný nárast pôrodnosti v povojnovom období. Na�e
zistenia v Plaveckom �tvrtku tieto trendy vo vývoji pôrodnosti plne potvrdzujú. A. B. Mann
zaznamenáva v decéniu 1981-1990 pozvo¾ný pokles pôrodnosti v lokalitách Bystrany, in-
dex poètu narodených má hodnotu 1,5 v období 1971-1980 a v období 1981-1990 má hod-
notu 1,2 a v Spi�skom �tvrtku, kde index poètu narodených má hodnotu 1,2 v decéniu
1971-1980 aj 1981-1990. V súlade s uvedenými výsledkami sú aj výsledky výskumu v Pla-
veckom �tvrtku. Index poètu narodených je v decéniu 1981-1990 o 10% ni��í ako index
poètu narodených v predchádzajúcom období.
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Mô�eme v òom vidie� nárast reálnej pôrodnosti. K miernym poklesom dochádza iba
v obdobiach 1911-1920 a 1961-1970. Medzi poèiatoèným a koneèným stavom je rozdiel
88 jednotiek, graficky sa stav pôrodnosti prejavuje ostrou stúpajúcou krivkou.

Krivka má mierne klesajúcu tendenciu smerom k prítomnosti. Najvy��í bod 2,3 (230%)
dosahuje v období 1921 -1930. K poklesu krivky v období 1931-1940 a� 1990 dochádza
za miernych výkyvov. Podobný priebeh majú aj grafické vyjadrenia indexu poètu narode-
ných v Spi�ských Tomá�ovciach a Bystranoch.

Novorodenecká a dojèenská úmrtnos�

Úmrtnos� (mortalita) je druhou rozhodujúcou zlo�kou prirodzeného pohybu obyvate¾-
stva. Novorodenecká úmrtnos� sa vykazuje do 28. tý�dòa po narodení a dojèenská do 1
roka. Prostredníctvom detskej mortality mo�no sledova� stav populácie, ale i správanie sa
men�ích jednotiek (rekon�trukcia rodín a urèenie priemerného poètu detí v rodine). Zni�o-
vanie dojèenskej úmrtnosti je výsledkom rastúcej úrovne materiálneho zabezpeèenia �ivo-
narodených detí, rastu kultúrnej vyspelosti obyvate¾stva, vedeckého pokroku, a najmä zdra-
votníckej starostlivosti.

Úmrtnos� do 3. roku nie je zvlá�� �tatisticky sledovaná, ale A. B. Mann vychádza zo
skúsenosti, �e v tomto období je u rómskych detí úmrtnos� na úrovni dojèenskej úmrtnosti
majoritnej spoloènosti.

Graf è. 2 Index poètu narodených
Graf je grafickým vyjadrením indexu poètu narodených v èasovom horizonte 1895-1995. Os x zachy-
táva èasové obdobie, poènúc rokom 1901 v desa�roèných intervaloch. Os y predstavuje hodnoty
indexu poètu narodených za jednotlivé decéniá.
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Z matriky narodení sme excerpovali údaje o pôrodoch za obdobie 1895-1995. V prípa-
de úmrtia die�a�a je matrikár zaviazaný zaznamena� túto skutoènos� do matriky narodení.
Keï�e v tomto smere neexistovala v sledovanom období jednotná prax (menil sa vek zo-
mrelého die�a�a, do ktorého sa táto skutoènos� zaznamenávala do matriky narodení, ale
v niektorých obdobiach táto povinnos� aj odpadla), pou�ili sme v tomto smere matriku
úmrtí. Na zistenie detskej úmrtnosti sme zaznamenali 21 údajov v èasovom horizonte 1895-
1990. Údaje sme chronologicky zoradili do tabu¾ky v jednotlivých decéniách.

Tabu¾ka è. 2 vyjadruje stav detskej úmrtnosti v chronologickom slede za desa�roèné
obdobia. Prvý ståpec obsahuje údaj o v�etkých �ivonarodených de�och, druhý udáva poèet
úmrtí detí do troch rokov. Oba údaje sú potrebné na výpoèet indexu detskej úmrtnosti do
troch rokov veku. Index uvádzame v %.

V sledovanom období 1896-1990 dochádza k poklesu detskej úmrtnosti. Reálny poèet
úmrtí detí do troch rokov je pomerne kon�tantný, av�ak vzh¾adom k nárastu reálnej pôrod-
nosti v koneènom dôsledku detská úmrtnos� klesá. Reálne nedochádza, a� na jednu výnim-
ku, k prekroèeniu troch úmrtí detí za desa�roèné obdobie. Najlep�ie pokles detskej úmrt-
nosti dokladuje index detskej úmrtnosti daný podielom poètu úmrtí a poètu pôrodov. Index
úmrtnosti klesá od hodnoty 21% v decéniu 1901-1910 k 1,1% v decéniu 1981-1990. Do
druhej svetovej vojny (obdobia 1901-1910, 1911-1920, 1921-1930) má index detskej úmrt-
nosti do troch rokov veku hodnotu 21% a� 14%. Av�ak od obdobia 1931-1940 a� po súèas-
nos� sa hodnoty indexu pohybujú v rozmedzí od 4,4% � 1,1%.

Uviedli sme, �e reálna úmrtnos� v jednom decéniu dosahuje vy��iu hodnotu, a to 6
úmrtí v decéniu 1941-1950. Ozrejmi� dôvod vy��ej reálnej úmrtnosti mô�eme iba vý-
skumom v teréne, predpokladáme v�ak, �e vo vývoji pôrodnosti sa odrá�a aj druhá sveto-
vá vojna.

V nami sledovanom období dochádza k poklesu detskej úmrtnosti do troch rokov veku.
V prvom období 1901-1930 je pokles pozvo¾nej�í. V decéniu 1931-1940 dochádza k ra-
zantnej�iemu poklesu. Tento jav nevieme bez etnologického výskumu vysvetli�.

Tabu¾ka è.2

Obdobie Poèet pôrodov Úmrtie do 3. Roku Index úmrtnosti v %

1895-1900 5 3 60

1901-1910 14 3 21

1911-1920 7 1 14

1921-1930 16 3 19

1931-1940 23 1  4,4

1941-1950 40 6  15

1951-1960 79 0 0

1961-1970 75 1  1,3

1971-1980 87 2  2,3

1981-1990 93 1  1,1
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V 50. rokoch sa znaène zlep�ilo sociálne a zdravotné zabezpeèenie Rómov zo strany
�tátu, postupne sa lekárske prehliadky tehotných a novorodencov stali povinnos�ou (v nie-
ktorých obdobiach boli na zdravotné prehliadky viazané sociálne dávky). Tento fakt spolu
so skvalitnením materiálneho zabezpeèenia v druhej polovici 20. stor. sú príèiny ústupu
detskej úmrtnosti do troch rokov veku. V druhej polovici 20. storoèia je detská úmrtnos� do
troch rokov veku v Plaveckom �tvrtku v norme.11

Z grafu è.3 vidíme, �e a� na jednu výnimku krivka neprekraèuje poèet 3. Výnimku tvorí
iba záznam pri decéniu 1941-1950.

 Z tvaru krivky v grafe è. 4 sledujeme spoèiatku pozvo¾ný pokles, ktorý v decéniu 1931-
1940 naberá dramatický ráz, v decéniu 1961-1970 má dokonca nulovú hodnotu.

Graf è. 3 Reálna úmrtnos� detí do 3. roku
Graf zachytáva reálnu detskú úmrtnos� v èasovom horizonte 1901-1990. Na osi x je zaznaèené èaso-
vé èlenenie na decéniá, na osi y je zaznaèený poèet úmrtí detí do troch rokov veku.

Porovnaním výsledkov výskumu v nami sledovanej lokalite a lokalitách na Spi�i zis�u-
jeme nasledovné:

V Bystranoch, Spi�ských Tomá�ovciach aj Spi�skom �tvrtku dochádza k podobnému
priebehu poklesu detskej úmrtnosti do troch rokov veku. Dramatickej�í pokles v Bystra-
noch autor zaznamenal v decéniu 1951-1960 , z 24,2% (242) na 7,1% (71) a následne na
11,4% (114). Tento jav kore�ponduje s údajmi v Plaveckom �tvrtku. Pokles z 1,5% (15) na
0% (0) a následne nárast na 1,3% (13). Spi�ské Tomá�ovce, ktoré v sledovaných demogra-
fických parametroch �zaostávajú� o jedno decénium, vykazujú pokles a mierny nárast zo
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Graf è.4 Index úmrtnosti do 3. roku
Graf je vyjadrením indexu detskej úmrtnosti do troch rokov veku. Os x je èasová, èlenená na decéniá,
os y má èíselné hodnoty.

11,6% (116) na 14 v decéniu 1961-1970. Na otázku, èím je tento jav spôsobený a èi je
zákonitý alebo náhodný, mô�eme odpoveda� iba po etnologickom výskume.

Pôrodnos� a úmrtnos� v logických intervaloch

V predchádzajúcej èasti sme sa venovali pôrodnosti a úmrtnosti detí do 3 rokov. Obdo-
bie 1895-1995 sme èlenili na decéniá, bez oh¾adu na historickú dobu a udalosti, ktoré na
sledované javy mohli ma� vplyv. Takéto èlenenie je plne v súlade so �tatistickým èlenením
a aj èlenením ostatných bádate¾ov. V nasledujúcej èasti sa pokúsime o isté logické èlene-
nie.

Medzníkom vz�ahu Èeskoslovenskej republiky k Rómom je zákon zo 14. 6. 1927 O po-
tulných Cikánech. Tento obmedzoval Rómov, neumo�òoval sezónny presun za ob�ivou, na-
riaïoval presnú evidenciu (cigánske legitimácie), dovo¾oval bezdôvodnú policajnú perze-
kúciu, umo�òoval odnímanie detí...

Vydaním tohto zákona ohranièujeme prvý logický interval. Predpokladáme, �e na de-
mografické správanie má vplyv aj hospodárska kríza. Jej nástup pokladáme za ïal�í medz-
ník.

Ukazuje sa, �e sa nedopustíme ve¾kej chyby, ak pou�ijeme 6 roèné intervaly. Odrá�ajú
historické obdobie a zároveò je mo�né �tatistické spracovanie.

Najneslobodnej�ím obdobím v novodobých dejinách Rómov bola druhá svetová vojna.
Poèas tzv. Slovenského �tátu 1938-1944 boli proti Rómom namierené viaceré zákony a na-
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riadenia. Tieto obmedzovali ich slobodu a pripravovali podmienky na ich fyzickú likvidá-
ciu. Obdobie 1939-1944 pokladáme za historicky jednotné.

Vz�ah spoloènosti a Rómov v povojnovom období je mo�né oznaèi� ako neujasnený. Na
jednej strane je to tolerancia a� benevolencia �tátu a na druhej strane v platnosti zostal
zákon è. 117 z roku 1927 O potulných Cikánech. Zatia¾ èo Ko�ický vládny program prok-
lamoval obèiansku rovnos�, na Rómov z h¾adiska príslu�nosti k asociálom sa vz�ahovala
nútená v�eobecná pracovná povinnos� (výstavba priehrady v Ústí nad Oravou, �elezniènej
trate Kra¾ovany).

Do obdobia 1951-1960 spadá rie�enie tzv. cigánskej otázky cestou aktívnej kladnej asi-
milácie realizovanej cez za�kolenie a vzdelávanie detí, zaraïovania do pracovného proce-
su, snaha likvidova� negramotnos�, zlep�ova� sociálne pomery, zlep�ova� hygienu a zdra-
votnícku pomoc, likvidáciou osád a chatrèí...

V roku 1957 bol pripravený a následne 8. 4. 1958 bol prijatý zákon è. 74/1958 O trva-
lom usídlení koèujúcich osôb, ktorý znamenal pre èas� Rómov nútené trvalé usídlenie.

Slabé výsledky realizácie prevýchovy-resocializácie Rómov si �iadali novú koncepciu
prístupu, ktorá sa postupne sformovala v 60. rokoch. 13. 10. 1965 uznesením vlády vznikol
Vládny výbor pre otázky cigánskych obyvate¾ov, ktorý pripravil a mal dohliada� na harmo-
nogram a priebeh Koncepcie rozptylu a odsunu. Tá sa realizovala prostredníctvom likvidá-
cie osád a zvlá�tnymi subvenciami urèenými na výstavbu nových sídlisk, èo v oèiach ma-
joritného obyvate¾stva vyvolávalo nevô¾u. Ïalej boli stanovené presné poèty Rómov
presíd¾ovaných do Èiech, najèastej�ie do priemyslových centier, kde bola mo�nos� zaradi�
ich do pracovného procesu.

Udalosti konca 60. rokov v Èeskoslovensku otvorili aj priestor na prezentovanie dovte-
dy neprípustných my�lienok na akceptovanie rómskej etnicity. Vznikol Zväz Cigánov -Ró-
mov, ktorý mal snahu zdru�ova� Rómov a zainteresova� ich na rie�ení vlastných problémov.

V èasoch normalizácie (1973) bol zväz i pridru�ené výrobné dru�stvo Butiker rozpus-
tený. V druhej polovici 70. rokov vznikla Komisia vlády pre rie�enie cigánskej otázky, pri-
èom problém sa chápal iba ako sociálny, bez akceptácie etnicity. Za úèelom zní�enia poètu
nezdravej populácie boli rómske �eny súhlasiace so sterilizáciou finanène zvýhodnené.

Po roku 1989 sú Rómovia jednou zo sociálne najbezbrannej�ích skupín, ktorá poci�uje
dopad transformácie spoloènosti a hospodársko-ekonomickej sféry.

Naèrtnutý prierez in�titucionálneho prístupu �tátu k Rómom nám v nasledujúcej èasti
poslú�i pri náèrte urèení demografického správania sa rómskej populácie v Plaveckom �tvrt-
ku.

Pri zostavovaní tabu¾ky sme pracovali s kartotékou narodených.
Vyhodnotením údajov v tabu¾ke è. 3 zis�ujeme, �e v obdobiach 1933-1938 a 1939-1944

je poèet pôrodov pomerne porovnate¾ný. K 100 % nárastu pôrodnosti v Plaveckom �tvrtku
dochádza v povojnovom období 1945-1950 a následne v prvej polovici 50. rokov. V obdo-
bí 1951-1956 je to oproti obdobiam pred druhou svetovou vojnou nárast o 326%. V nasle-
dujúcich obdobiach u� taký dramatický nárast pôrodnosti nezaznamenávame, vývoj je mierne
kolísavý. Na porovnanie sme do tabu¾ky zaradili aj údaje o poète pôrodov za obdobie 1990-
1995, prièom sa ukazuje, �e v Plaveckom �tvrtku za toto obdobie do�lo k poklesu pôrod-
nosti o takmer 30% oproti obdobiu 1981-1986.

Úmrtnos� detí do troch rokov je a� na jednu výnimku vyrovnaná, prièom sa nevymyká
lekármi i demografmi akceptovanej norme.

V období 1945-1956 má index úmrtnosti detí do troch rokov hodnotu 130.
Mo�no kon�tatova�, �e povojnové obdobie 1945-1956 je obdobím radikálnej�ieho náras-

tu pôrodnosti. Iba dôslednej�ím výskumom je tento jav zdôvodnite¾ný. Je mo�né, �e ide
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o reakciu na obdobie neslobody poèas druhej svetovej vojny, ale i výsledok propopulaènej
politiky �tátu k sociálne slab�ím vrstvám.

Poèet detí � v�etky matky

Ak sme v prvej èasti venovali pozornos� de�om a prostredníctvom pôrodnosti sme sle-
dovali demografické správanie sa rómskej populácie v Plaveckom �tvrtku v období 1895-
1995, v druhej èasti budeme venova� pozornos� matkám-rodièkám.

Excerptá z matriky narodených a úmrtí zostavili kartotéku v�etkých matiek. Kartoteè-
ný lístok obsahuje meno a priezvisko matky (rodné priezvisko i priezvisko po sobá�i), dá-
tum narodenia a v chronologickom slede v�etky deti a ich dátumy narodenia. Zaznamenali
sme tie� man�elov alebo partnerov, ktorými bolo uznané otcovstvo detí (ka�dého die�a�a).
Kartotéku matiek sme zoradili chronologicky pod¾a dátumu narodenia matky. Pre ïal�iu
prácu s údajmi sme na základe dátumov narodenia rozèlenili matky do skupín. Prvú skupi-
nu tvoria matky narodené do roku 1910, ïal�ie obdobia sú 1911-1920, 1921-1930, 1931-
1940, 1941-1950, 1951-1960. Reprodukèné obdobia matiek narodených po roku 1961 po-
kladáme v súèasnosti za neukonèené, preto tieto matky neuvádzame. Spolu sme získali
údaje o 82 matkách, ktorým sa spolu narodilo 347 detí, z nich 333 pre�ilo tretí rok �ivota.
Údaje sme usporiadali do tabu¾ky.

Pre porovnanie sme do tabu¾ky è. 3 zaradili aj údaje z tabu¾ky è. 1 o poète narodených
detí a ich pohlaví.

V ka�dom riadku uvádzame: celkový poèet detí, ktoré sa v sledovanej lokalite narodili
matkám narodeným v jednotlivých decéniách (z toho poèet dievèat) � údaje sú získané
z kartotéky poètu narodených.

Tabu¾ka è.3

Obdobie Poèet pôrodov Index rastu poètu
narodených

násobok

Index rastu poètu
narodených v %

Úmrtie do 3
rokov

1927-1932 7 1

1933-1938 16 2,28 228 1

1939-1944 15 0,94 94 1

1945-1950 30 2,0 200 4

1951-1956 49 1,6 160 0

1957-1962 42 0,86 86 0

1963-1968 49 1,16 116 1

1969-1974 40 0,82 82 1

1975-1980 59 1,47 147 1

1981-1986 63 1,07 107 1

1990-1995 47 0,76 76 0
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Graf è. 5 Reálna pôrodnos� v logických intervaloch
Graf je vyjadrením reálnej pôrodnosti v logických intervaloch. Os x je èlenená na jednotlivé èasové
jednotky, os y zachytáva poèet pôrodov.

Graf è. 6 Index pôrodnosti v logických intervaloch
Graf je grafickým znázornením indexu poètu narodených v logických intervaloch. Os x je rozdelená
na èasové obdobia a na os y sme zaznaèili hodnoty indexu poètu narodených.
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Porovnaním mô�eme sledova�, akým smerom sa uberal �ivot osady ako izolovanej jed-
notky. Èím väè�ia zhoda medzi poètom detí a poètom rodièiek narodených v rovnakom
decéniu, tým men�iu mobilitu obyvate¾ov osady predpokladáme. Ak by poèet rodièiek bol
podstatne ni��í, treba h¾ada� pre tento jav vysvetlenie (migrácia, presídlenie, pohroma, von-
kaj�í zásah). Ak je poèet rodièiek vy��í ako poèet detí, znamená to, �e muselo dôjs� k mig-
rácii do lokality. Porovnanie poètu dievèat narodených v jednotlivých decéniách s poètom
rodièiek mô�e naznaèova� správanie sa rómskych �ien po uzatvorení partnerského zväzku
v otázkach lokalizovania bývania novej rodiny (patri-matrilokalizácia, vyluèujeme, �e do
osady sa pris�ahuje úplne nová rodina).

Ïalej tabu¾ka obsahuje údaje o poète rodièiek, poète v�etkých detí, ktoré sa týmto �e-
nám narodili A a B poète detí, ktoré pre�ili tretí rok svojho �ivota. Z týchto údajov sme
vypoèítali priemerný poèet detí pripadajúcich na jednu rodièku A a B.

V prvom sledovanom období do roku 1910 (spadajú sem v�etky matrièné údaje, ktoré
sa nám podarilo zozbiera� s èasovým ohranièením 1910) sme zaznamenali narodenie 19
detí, z toho 7 dievèat. Získavaním údajov o rodièkách sme zistili, �e do roku 1910 rodilo 19
�ien príslu�ných v Plaveckom �tvrtku. Z tohto údaja by sme mohli predpoklada�, �e v�etky
deti narodené v Plaveckom �tvrtku si tu aj zalo�ili svoje rodiny, èo by predpokladalo, �e do
lokality priviedli aj svojich partnerov. V období 1911-1920 sa v lokalite narodilo 7 detí (2
dievèatá), ale zaznamenali sme a� 11 matiek rodiacich v Plaveckom �tvrtku, narodených
v tomto decéniu. Pre túto disproporciu je mo�né h¾ada� vysvetlenie v presídlení nieko¾kých
rodín do lokality. Túto hypotézu je mo�né overi� iba etnologickým bádaním. V nasledujú-
cich obdobiach 1921-1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960 u� poèet pôrodov, teda po-
èet detí narodených v Plaveckom �tvrtku prevy�uje poèet rodièiek s trvalým bydliskom
v Plaveckom �tvrtku. Ak v rokoch 1931-1940 sa narodilo 23 detí (13 dievèat), rodièiek
bolo 16. Markantnej�í rozdiel vidie� v obdobiach nasledujúcich, 1941-1950, zo 40 detí (16
dievèat) iba 8 rodièiek, 1951-1960 zo 79 detí (38 dievèat) iba 16 rodièiek. Mo�no kon�tato-
va�, �e aj keï poèet pôrodov stúpa, poèet rodiacich �ien v skúmanej lokalite zostáva pomer-
ne stabilný.12 Jav mo�no lep�ie sledova� v grafickom vyjadrení.

Mo�no zhrnú�, �e poèet rodièiek, a teda azda aj mononukleárnych rodín v sledovanom
období a lokalite je pomerne stály. Z tohto javu mo�no vyvodi� záver, �e v lokalite rodí,

Tabu¾ka è.4

Generácie
matiek

Poèet
v�etkých

detí

Z toho
poèet

dievèat
Poèet

rodièiek
Poèet

v�etkých

detí
pre�iv�ích
tretí rok

Poèet  detí pripadajúcich
v rodine na jednu rodièku

A B A B

1910 19 7 19 45 38 2,4 2

1911 - 1920 7 2 11 51 49 4,6 4,4

1921 - 1930 16 9 12 57 55 4,8 4,6

1931 - 1940 23 13 16 102 101 6,4 6,3

1941 - 1950 40 16 8 21 21 2,6 2,6

1951 - 1960 79 38 16 71 69 4,4 4,3
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a teda tam zostáva �i� práve to¾ko obyvate¾ov, ko¾ko je schopných v dostupnom okolí získa�
ob�ivu? Alebo inak, ak na zaèiatku storoèia si v lokalite zalo�ilo rodinu práve to¾ko obèa-
nov ako sa tam narodilo detí, v obdobiach 1941-1950 a 1951-1960 iba pätina z detí naro-
dených v Plaveckom �tvrtku zostáva �i� v lokalite. V tomto smere predpokladáme odchod
� ods�ahovanie sa väè�ieho poètu rodín. Nájs� zdôvodnenie tohto javu je mo�né iba po
dôkladnom etnologickom bádaní. V tomto smere bude zaujímavé zdôvodnenie javu samot-
nými respondentmi. Na základe teoretických poznatkov predpokladáme cielené pôsobenie
�tátnej správy pri presíd¾ovaní. Pokúsime sa vyh¾ada� aj príslu�né archívne materiály. Bolo
by zaujímavé sledova� sociokultúrne charakteristiky �presídlencov�.

Tabu¾ka obsahuje aj údaj poètu detí narodených rodièkám (A � v�etky deti, B � deti
pre�iv�ie tretí rok �ivota). Údaj pou�ijeme na výpoèet priemerného poètu detí pripadajú-
cich v jednotlivých decéniách na jednu rodièku (A � v�etky deti, B � deti pre�iv�ie tretí rok
�ivota). Zistili sme, �e najmenej 2,4 a 2,6 v�etkých detí pripadá na rodièky v obdobiach do
1910 a 1941-1950. Rovnako je to aj v prípade detí pre�iv�ích tretí rok �ivota. Najväè�í
poèet detí pripadá na rodièky v období 1931-1940 a� 6,4 v�etkých detí a 6,3 pre�iv�ích tretí
rok �ivota.

Rekon�trukcia rodín

Ïal�ím okruhom problémov, ktorému sa budeme venova�, je rekon�trukcia a urèenie
priemerného poètu detí v biologickej rodine, vek matky pri prvom a poslednom pôrode
a iné. V koneènom dôsledku sa pokúsime popísa� demografické správania sa rómskej po-
pulácie v Plaveckom �tvrtku.

V na�om prípade za biologickú rodinu pokladáme sobá�ených aj nesobá�ených partne-
rov, prièom matka porodila minimálne dve deti. 13

Z kartotéky rodièiek sme vybrali tie, kde máme zaznamenané aspoò dva pôrody �ivona-
rodených detí.14

Matky sme pod¾a dátumu narodenia rozdelili do �iestich decénií. U matiek narodených
v decéniách 1941-1950, 1951-1960 z biologického h¾adiska e�te nemuselo dôjs� k ukonèe-
niu reprodukèného obdobia. Nepredpokladáme v�ak u nich väè�í poèet pôrodov, ktoré by
údaje zmenili. Matky narodené v decéniu 1961 -1970 u� zapoèali s reprodukèným správa-
ním, av�ak e�te ani zïaleka toto neukonèili.

Z údajov, ktoré máme k dispozícii, sa nám podarilo rekon�truova� 61 biologických ro-
dín, v ktorých sa spolu narodilo 331 detí a z nich 328 pre�ilo tretí rok �ivota.

Na prvom mieste v tabu¾ke è. 5 uvádzame poèet biologických rodín a poèet detí narode-
ných v týchto rodinách (A � v�etkých, B � pre�iv�ích 3 rok �ivota). Tieto údaje nám poslú-
�ili na výpoèet priemerného poètu detí pripadajúcich na jednu biologickú rodinu (A � v�et-
kých, B � pre�iv�ích 3 rok).

Z tabu¾ky è. 5 jednoznaène vyplýva, �e od prvého sledovaného obdobia do 1910 a� do
decénia 1931-1940 sa priemerný poèet detí v rodine zvy�uje. (A to tak u v�etkých detí ako
i u pre�iv�ích 3 rok �ivota.) Ak v prvom sledovanom období do 1910 na jednu rodinu pri-
padalo 4,1 pre�iv�ích detí, v nasledujúcom období 1911-1920 je to 5,4 detí, v období 1931-
1940 je to 7,6 detí. Poèas obdobia 1911 a� 1940 sa priemerný poèet detí v rodine zvý�il
o 3,5 detí, èo predstavuje nárast asi o 45%. V nasledujúcom období 1941-1950 priemerný
poèet detí pripadajúcich na jednu rodièku klesá na 2,7, èo je pokles asi o 65%. V nasledu-
júcom decéniu 1951-1960 poèet detí pripadajúcich na jednu rodièku stúpa, má hodnotu 4,9.

Ak vo výskumoch v Plaveckom �tvrtku kon�tatujeme v rozmedzí do 1910 a� do decé-
nia 1931-1940 postupný nárast priemerného poètu detí v biologickej rodine, A. B. Mann
kon�tatuje opak: �jednoznaène vyplýva, �e priemerný poèet detí v rodine neustále klesá vo



101

Graf è. 7 Porovnanie reálneho poètu narodených a reálneho poètu rodièiek

v�etkých troch obciach, prièom sa tento výraznej�ie zní�il najprv v Spi�skom �tvrtku (ge-
nerácia matiek 1931 - 1940), v Spi�ských Tomá�ovciach (generácia matiek 1941 - 1950)
a napokon v Bystranoch (generácia 1951 - 1960).�

Ak porovnáme priemerný poèet detí v biologickej rodine v nami sledovanej lokalite
a lokalitách na Spi�i, zistíme, �e v nami sledovanej lokalite je priemerný poèet detí v ka�-
dom decéniu ni��í.15 Napríklad 1921-1930 v Plaveckom �tvrtku 6, v Bystranoch 8,3 (reál-
ny 7,1), Spi�ské Tomá�ovce 8,4 � 7,6 a v Spi�skom �tvrtku 8,3 � 7,1. V decéniu 1951-1960
v�ak v Plaveckom �tvrtku priemerný poèet detí v biologickej rodine je 4,9, zatia¾ èo v Bys-
tranoch 7,4, ale v Spi�ských Tomá�ovciach 4,8 � 4,4 a Spi�skom �tvrtku 4,5 � 4,4.

Tabu¾ka è.5

Generácie matiek Poèet rodín
Poèet

A- v�etkých
detí

B - pre�iv�ích Poèet detí v rodine

A B

1910 10 44 41 4,4 4,1

1911 - 1920 9 49 49 5,4 5,4

1921 - 1930 9 54 54 6 6

1931 - 1940 13 99 99 7.6 7.6

1941 - 1950 6 16 16 2,7 2,7

1951 - 1960 14 69 69 4,9 4,9
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Vek rodièiek

Ïal�ím ukazovate¾om, ktorý roz�iruje na�e poznatky o rómskej societe v Plaveckom
�tvrtku, je vek rodièiek.

Z kartotéky narodených sme zostavili tabu¾ku è. 6 A ,pod¾a jednotlivých období sme do
nej vlo�ili údaje o priemernom veku rodièiek. V decéniách pri jednotlivých pôrodoch sme
sledovali aj poèet rodièiek nad 35 rokov (vrátane) a poèet rodièiek nad 40 rokov (vrátane),
údaj vyhodnocujeme aj percentuálne. Vysoký pôrodný vek matky nesie v sebe nielen zdra-
votné riziká, ale predl�uje aj plodné obdobie �eny a naznaèuje vy��iu reprodukciu. Dolnou
hranicou reprodukèného obdobia je vek prvorodièky, v tomto smere sme zaznamenali po-
èet rodièiek do 16 rokov (vrátane).

Tabu¾ka è. 6 A

Obdobie Poèet
pôrodov

Priemerný
vek

rodièiek

Poèet
rodièiek
nad 35
rokov

v %

Poèet
rodièiek
nad 40
rokov

v  %

Poèet
rodièiek do
16 rokov

v %

1895-1900 5 31,0 2 40 2 40 0 0

1901-1910 14 27,3 2 14,3 0 0 0 0

1911-1920 7 29,1 2 28,6 0 0 0 0

1921-1930 16 25,3 2 12,5 2 12,5 1  6,2

1931-1940 23 25,9 2  8,7 0 0 0 0

1941-1950 40 25,2 2  5,0 0 0 0 0

1951-1960 79 25,6 11 13,9 5 6,3 4 5,1

1961-1970 75 26,8 4  5,3 1 1,3 2 2,7

1971-1980 87 23,5 7  8,0 1 1,1 6 6,9

1981-1990 93 22,4 3  3,2 0 0 8 8,6

 Zaznamenali sme postupné zni�ovanie priemerného veku rodièiek. Na zaèiatku 20. stor.
bol priemerný vek rodièiek a� 31 rokov, v polovici storoèia to bolo 25,2 roka a v 90. ro-
koch 22,4 roka. Mô�e to znamena�, �e sa postupne zni�uje vek v�etkých rodièiek, ale tie�
tento jav mô�eme pripisova� zni�ujúcemu sa poètu rodièiek star�ích jako 35 a 4O rokov
(vrátane). Vývoj poètu rodièiek nad 35 rokov (vrátane) je nepravidelný. Poènúc obdobím
1901-1910 a� do decénia 1941-1950 má pozvo¾na klesajúcu tendenciu. V decéniu 1951-
1960 zaznamenávame výkyv, a to na hodnotu 13,9% (z predchádzajúcej hodnoty 5%).
Nasledujúce decéniá sú znaène rozkolísané. Poèet rodièiek star�ích jako 40 rokov (vrátane)
je nízky v celom sledovanom období, od 0 do 1,3%. Iba v decéniu 1921-1930 dve zo 16
rodièiek boli star�ie jako 40 rokov, èo predstavuje 12,5%. V decéniu 1951-1960 to bolo
6,3% rodièiek, èo je reálne 5 �ien.

Signifikantnej�í je vývoj poètu rodièiek mlad�ích jako 16 rokov (vrátane). Smerom k sú-
èasnosti zaznamenávame výrazný nárast rodièiek mlad�ích jako 16 rokov. Ak v období od
1895 do decénia 1941-1950 bola v Plaveckom �tvrtku iba 1 rodièka do 16 rokov (vrátane),
v nasledujúcich decéniách to nie je ojedinelý jav. V decéniu 1951-1960 to predstavuje 5,1%,
v decéniu 1961-1970 2,7%, v decéniu 1971-1980 6,9% a v decéniu 1981-1990 dokonca
8,6%. Ak trend pokraèuje aj v súèasnosti, znamená to, �e rodia èoraz mlad�ie matky. Na-
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rastajúci poèet rodièiek mlad�ích jako 16 rokov má tie� podiel na zni�ujúcom sa priemer-
nom veku rodièiek.

Tabu¾ka è. 6 B odrá�a rovnako ako tabu¾ka è. 6 A vek matiek, av�ak hlavný dôraz kladie-
me na matku rodièku a jej príslu�nos� do generaènej skupiny na základe dátumu narodenia.

Na zostavenie tabu¾ky sme pou�ili údaje z kartotéky matiek, prièom pracujeme s údaj-
mi o matkách narodených v decéniách do 1910, 1911-1920, 1921-1930, 1931-1940, 1951-
1960 a u matiek narodených v decéniu 1961-1970 uvádzame iba hodnotu priemerného veku
prvorodièiek, keï�e ich plodné obdobia e�te nie sú ukonèené.

Zaznamenali sme pozvo¾né zni�ovanie veku prvorodièiek, a to v decéniu 1911-1920 to
bolo 20,4 roka, v decéniu 1951-1960 18,6 a v nasledujúcom období 17,4. Nepatrný výkyv
v nastúpenej klesajúcej tendencii predstavuje údaj o matkách narodených v decéniu 1941-
1950, ktorých vek pri prvom pôrode je 22 rokov. Sú to rodièky rodiace pribli�ne v rokoch
1961-1970. Pokles veku zaznamenávame aj u matiek narodených v decéniu 1911-1920,
rodili svoje posledné die�a priemerne vo veku 34,3 roka. Matky narodené v decéniu 1951-
1960 posledný raz rodili priemerne ako 27,6 roèné. Oba údaje o priemernom veku matiek
pri poslednom pôrode nám poslú�ia na stanovenie priemernej då�ky plodného obdobia matiek
narodených v jednotlivých decéniách. Zis�ujeme, �e priemerné plodné obdobie rómskych
�ien v Plaveckom �tvrtku sa postupne skracuje. Ak pre matky narodené v decéniu 1911-
1920 to bolo 13,9 roka, �eny narodené v decéniu 1941-1950 to bolo 7,3 roka.

Ak matka narodená v decéniu 1911-1920 porodila priemerne 4,6-krát za obdobie 13,9
roka, znamená to, �e na ka�dé tehotenstvo pripadá viac ako 3 roky. Matka narodená v decé-
niu 1941-1950 porodila priemerne 2,6-krát poèas 7,3 roka, na jedno tehotenstvo pripadá 2,8
roka, teda pribli�ne rovnaký interval. Znamená to, �e medzi donoseným poèatím ka�dej
matky je zhruba trojroèný interval. Ak by sa tento predpoklad potvrdil aj v praxi, znamena-
lo by to, �e je mo�né predpoklada�, �e pôrodnos� rómskych �ien v Plaveckom �tvrtku je
regulovaná a vzh¾adom k skracujúcemu sa priemernému plodnému obdobiu �ien mô�eme
predpoklada� pokles reálnej pôrodnosti, inými slovami demografickú revolúciu.

Údaje o veku rómskych rodièiek v Plaveckom �tvrtku sú porovnate¾né s výsledkami
výskumu na Spi�i, prièom autor kon�tatuje: �...pokles pôrodov v hornej hranici reprodukè-
ného obdobia (viac ako 40 rokov) klesá vo v�etkých obdobiach, v súèasnosti sú tieto pôro-
dy skôr zriedkavos�ou, v budúcnosti budú azda úplne výnimoèné...�16 Vývoj priemerného
veku prvorodièiek v Plaveckom �tvrtku, v Bystranoch, Spi�skom �tvrtku, Spi�ských To-

Tabu¾ka è. 6 B

Generácie matiek Priemerný vek
prvorodièky

Vek matky pri
poslednom pôrode

Då�ka plodného
obdobia �eny

do 1910 31,5

1911 - 1920 20,4 34,3 13,9

1921 - 1930 19,9 32,4 12,5

1931 - 1940 19,0 33,2 14,2

1941 - 1950 22,0 29,3  7,3

1951 - 1960 18,6 27,6  9,0

1961 - 1970 17,4
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má�ovciach má podobný priebeh. Zní�enie veku prvorodièiek odvodzuje od nárastu poètu
pôrodov v nízkom veku matiek. V Plaveckom �tvrtku sme sa nezaoberali rozlo�ením pr-
vopôrodov v sledovanej generácii matiek. Vzh¾adom na nárast poètu prvorodièiek mlad-
�ích ako 16 rokov sa mô�eme k tomuto kon�tatovaniu prikloni�.

Pôrodnos� rómskych dievèat pred 16 rokom �ivota je vá�nym spoloèenským problé-
mom. Antropologické výskumy rómskej populácie na na�om území naznaèujú, �e k po-
hlavnému dospievaniu u rómskych dievèat dochádza neskôr (o 0,8�1 roka) ako u neróm-
skej populácie.17 Teda 16 roèné matky nie sú fyzicky a ani psychicky pripravené na
rodièovstvo.

Záver

Popis a porovnanie vybraných demografických parametrov nám nedovo¾uje jednoznaè-
ne sa prikloni� k záveru, �e v rómskej populácii v Plaveckom �tvrtku nastal proces demo-
grafickej revolúcie, resp. èasovo ju ohranièi�. V budúcnosti sa materiál pokúsime konfron-
tova� s výsledkami z vlastného terénneho výskumu a tie� archívnym materiálom získaným
pre potreby Komisie vlády pre rie�enie cigánskej otázky. H¾adáme tak mo�nos�, ako èo
najkomplexnej�ie spozna� �ivot jednej rómskej komunity. Veríme, �e poznanie v tejto ob-
lasti bude u�itoèné nielen pre nás.
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