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The study deals with main geographic and demographic characteristics of Gypsy 
population in Slovakia. It provides basic orientation in problems of statistical reg-
istration of this population, as well as in discrepancies existing in long-term re-
cords of Gypsies. Attention is paid to historic aspects of demographic behaviour 
of Gypsies in relation to the majority population of the Slovak Republic – distinct 
differences in age structure, fertility and birth rates. Based on accessible statistic 
data, the essential characteristics of spatial distribution of Gypsy population in 
Slovakia are analyzed. Taking into account the high rate of population growth and 
young age structure of Gypsy population, it is shown that accumulation of prob-
lems in the economic and social areas can be expected. 
Key words: Gypsy population, geographic and demographic characteristics, Slo-
vakia   

ÚVOD 

Súčasný obraz národnostného zloženia obyvateľstva Slovenskej republiky je 
výsledkom dlhého a zložitého historického vývoja. Jeho priebeh ovplyvňovalo 
veľa rozličných činiteľov, ako politicko-mocenské, kultúrne, geografické, de-
mografické, ekonomické, sociálne atď. Slovensko, ležiace v strede Európy, bolo 
veľmi často dejiskom zmien a migrácií obyvateľov rozličných etnických skupín. 
Migračné pohyby rozličných národov, ktoré v priebehu histórie prechádzali cez 
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centrálnu oblasť Európy, zanechali svoje výrazné stopy nielen v osídľovaní kra-
jiny, charaktere jej hospodárskeho a kultúrneho rozvoja, ale pochopiteľne aj vo 
vývoji etnickej štruktúry obyvateľstva. V priebehu stáročí sa tak na Slovensku 
vytvorila pomerne diverzifikovaná etnická štruktúra obyvateľstva. 

Rómska menšina je druhou najväčšou etnickou menšinou žijúcou na Sloven-
sku. Kvalitatívne sa odlišuje od iných menšín, ako aj od majority svojím pôvo-
dom, jazykom, spôsobom života, historicko-spoločenskou zaostalosťou, sociál-
no-triednou štruktúrou i antropologicky. Jej špecifiká sú dané historicky podmi-
eneným dlhodobým vývojom tejto populácie ešte mimo územia dnešného Slo-
venska, ale tiež značne izolovaným vývojom tejto populácie v Československu i 
dnešnej Slovenskej republike. 

Odhaduje sa, že na svete žije okolo 10 miliónov Rómov, z toho v Európe 4 
až 5 miliónov (Puxon 1987). V jednotlivých krajinách nie sú k dispozícii presné 
demografické údaje o tejto minorite, metodiky zisťovania či kritériá posudzova-
nia etnickej príslušnosti Rómov nie sú zhodné a niektoré krajiny počty svojej 
rómskej populácie ani nevykazujú. Bývalé Československo patrilo medzi kraji-
ny s najvyšším absolútnym počtom rómskej populácie v Európe. Počet Rómov 
vzrástol v Československu od skončenia druhej svetovej vojny na štvornásobok. 
Podobný mnohonásobný populačný nárast rómskeho etnika je evidentný aj 
v ostatných krajinách, pričom stupeň ich adaptability na nové podmienky, vy-
tvárané jednotlivými štátmi je veľmi diferencovaný. Na základe dostupných  
údajov a odhadov je možné predpokladať, že Československo so svojím počtom 
takmer 400 000 Rómov patrilo približne na 3.-5. miesto v Európe. Podľa evi-
dencie štátnej správy z roku 1989 žilo na Slovensku vyše 250 000 Rómov, tvo-
riacich 4,8 % z celkového počtu obyvateľov. Tento vysoký podiel posúva Slo-
vensko na prvé miesto v Európe (Jurová 1993). Absolútny počet i relatívne za-
stúpenie rómskej menšiny sa na Slovensku neustále zvyšuje. 

V slovenskej geografickej, resp. demografickej literatúre sa problematike 
rómskeho obyvateľstva príliš veľká pozornosť nevenovala. Súviselo to okrem 
iného aj s problematickou výpovednou hodnotou existujúcich dát, príp. s urči-
tou opatrnosťou v prístupe k tomuto demograficko-sociálnemu problému pred 
rokom 1989. Keďže až do roku 1991 neboli oficiálne uznaní za národnosť, aj 
pri charakteristike etnickej štruktúry Slovenska sa Rómovia spomínali len okra-
jovo (Mazúr 1974, Svetoň 1958). K relatívne podrobnejším charakteristikám 
bolo možné pristúpiť len koncom 60-tych rokov, kedy   existovala aktuálna úda-
jová báza zo zisťovania štátnej správy (Davidová 1969, Horecký a Srb 1986, 
Srb a Vomáčková 1969), resp. na prelome 80-tych a 90-tych rokov, kedy sa vy-
užili údaje z dvoch porovnateľných a po sebe nasledujúcich sčítaní ľudu 
(Kalibová 1989, 1990, 1993 a 1997). Práce českých autorov väčšinou rozoberali 
aj situáciu Rómov na Slovensku. Po zmene režimu sa aj na Slovensku objavilo 
niekoľko prác (Fibingerová 1990 a 1994, Gabzdilová 1994, Ira 1996, Jurová 
1993, Očovský 1991 a 1992, Paukovič 1994, Podolák 1996 a 1998, Rajčáková a 
Divinský 1995, Zeľová 1994), ktoré poskytli aspoň základnú orientáciu v niek-
torých čiastkových problémoch z hľadiska demografického, geografického, so-
ciálneho a štatistického. 

Predkladaná geograficko-demografická analýza si kladie za cieľ na prísne 
vedecko-štatistickom základe zhodnotiť geografickú štruktúru, jej demografické 
aspekty a postavenie rómskeho obyvateľstva v demografickom vývoji celej Slo-
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venskej republiky, ako aj špecifiká demografickej štruktúry Rómov a takýmto 
spôsobom poskytnúť okrem iného i základnú informáciu pre ďalšie možné ana-
lýzy a porovnania. 

Východiskovými pramennými dielami sú publikované i nepublikované údaje 
zistené štatistickými úradmi a inštitúciami štátnej správy na území dnešnej Slo-
venskej republiky. Časový horizont zahŕňa obdobie od roku 1921 až po súčas-
nosť. 

 
ZDROJE  ŠTATISTICKÝCH  INFORMÁCIÍ  O  RÓMSKEJ 

NÁRODNOSTNEJ  MENŠINE  NA  SLOVENSKU 
 

Rómovia žijú na území dnešného Slovenska už po stáročia. Vysokú počet-
nosť ich usídlenia v juhovýchodnej, resp. strednej Európe možno vysvetliť rôz-
ne. Niektoré pramene uvádzajú, že týmto územím prechádzal hlavný migračný 
prúd Rómov na ceste z Indie. Ďalším dôvodom by mohla byť skutočnosť, že 
väčšina obyvateľstva sa na tomto území živila poľnohospodárstvom, čo bolo 
pre prichádzajúce rómske komunity výhodné. Až do 19. storočia nebola totiž na 
území Uhorska cechová organizácia tak silne stabilizovaná ako v iných kraji-
nách, preto tu rómski remeselníci nachádzali ľahšie uplatnenie (Zeľová 1994). 
Prví Rómovia sa na území dnešnej Slovenskej republiky usadili už začiatkom 
13. storočia. Ich počet sa výrazne zvýšil vplyvom viacerých migračných vĺn 
z juhovýchodu v prvej polovici 17. storočia, ako aj v priebehu druhej polovice 
19. storočia. 

V priebehu 19. storočia dochádzalo na území Slovenska k ich postupnému 
usadzovaniu. Rómska populácia nevytvárala takmer nikde kompaktné osídlenie, 
ale žila v diaspóre medzi ostatným obyvateľstvom. Podľa spôsobu života sa 
Rómovia delili na kočujúce a usadené skupiny. Kočujúci Rómovia sa zdržiavali 
v prechodných príbytkoch iba v zime, zatiaľ čo väčšinu roka sa premiestňovali 
v maringotkách a najmä typických vozoch, prikrytých plachtou a ťahaných koň-
mi. Smer kočovania si vytyčovali v súlade s požiadavkami svojej profesie, čo 
však nestačilo na ich obživu, a tak ju doplňovali drobným parazitizmom. Skupi-
ny usadnutých Rómov mali trvalé bývanie. Boli závislé na necigánskom pro-
stredí a podliehali jeho kontrole. Ich charakteristickými profesiami boli pôvod-
ne cigánske kováčstvo a hudobná činnosť. Približovali sa majoritnej spoločnosti 
nielen v určitých oblastiach hospodárskeho života, ale aj v niektorých rysoch 
sociálneho správania. Na Slovensku prevažovali skupiny usadených Rómov, 
kočujúce skupiny boli početne ďaleko menej významné (Fibingerová 1994). 

Demografické a geodemografické štúdium rómskej populácie komplikuje 
množstvo nevyjasnených otázok teoretického charakteru, týkajúcich sa rómskej 
národnosti, či v minulosti existencie rómskej etnickej skupiny. Až do konca 80-
tych rokov bol prijímaný názor, že Rómovia nespĺňajú podmienky pre priznanie 
národnosti v tom zmysle, že nie sú príslušníkmi národa, ktorý tvorí štát. 

Pri sčítaniach ľudu v Československej republike pred druhou svetovou voj-
nou bolo na Slovensku (vrátane Podkarpatskej Rusi) v r. 1921 zaznamenaných 
vyše 7 000 a v r. 1930 takmer 27 000 Rómov. V týchto rokoch sa národnosť 
zisťovala na základe prehlásenia sčítanej osoby, avšak ako kontrolný znak sa 
používala znalosť materinského jazyka. Predpokladá sa, že k skutočnému počtu 
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sa viac priblížila evidencia ministerstva vnútra z rokov 1924-27, podľa ktorej sa 
evidovalo na Slovensku okolo 60 tisíc usadlých a vyše 1 000 kočujúcich Rómov 
(Fibingerová 1994). Počet Rómov v období existencie prvej Slovenskej republi-
ky oficiálna štatistika nezisťovala, predpokladá sa počet o niečo nižší ako 
100 000 (Srb a Vomáčková 1969). 

Prvý povojnový súpis Rómov v Československu uskutočnilo ministerstvo 
vnútra v roku 1947. Pri sčítaní v roku 1950 nebola rómska národnosť definova-
ná a poskytnutá ako možnosť pri výbere národnosti, takže v tomto sčítaní, a 
rovnako aj v nasledujúcich (až do roku 1991), sa Rómovia registrovali ako 
príslušníci inej, oficiálne registrovanej národnosti. Po roku 1958 (na základe 
zákona č. 74/58 Zb.) vládna koncepcia riešenia „cigánskej otázky“ považovala 
všetky výraznejšie špecifické prejavy rómskeho etnika za prekážku premeny ich 
zaostalého života, uplatňovala a presadzovala sa politika asimilácie. Celý 
prístup štátu sa zameriaval najmä na riešenie sociálnych problémov rómskeho 
obyvateľstva, predovšetkým v oblasti bývania, zamestnania a finančnej pomoci 
sociálne odkázaným mnohodetným rodinám. Ich spoločenskú a hospodársku 
integritu determinovali aj otázky vzdelávania a výchovy rómskych detí a odstra-
ňovania negramotnosti u dospelých Rómov. Socialistický štát potreboval doká-
zať úspešnosť svojich deklarovaných zámerov v tejto oblasti a v tomto kontexte 
vyriešiť problematiku pozdvihnutia vzdelanostnej úrovne rómskych obyva-
teľov. V období 50-tych a 60-tych rokov boli zaznamenané niektoré úspechy, 
ako zvýšenie zamestnanosti, zlepšenie školskej dochádzky, čiastočné zlepšenie 
kultúry bývania. U Rómov však dochádza k postupnej strate tradičných hodnôt 
a istôt, ktoré nie sú plne nahradené novými. Spôsob života veľkej časti rómskej 
populácie však z celospoločenského hľadiska nebol vyriešený. Vzhľadom na 
skutočnosť, že v rokoch 1945-1990 neboli Rómovia považovaní za samostatnú 
národnosť, boli nútení pri sčítaní ľudu prihlásiť sa k inej, oficiálne uznávanej 
národnosti. 

Celkom iná situácia nastala v roku 1991, kedy bolo možné prihlásiť sa 
k rómskej národnosti na základe vlastného rozhodnutia. Táto skutočnosť sa vý-
razne odrazila v údajoch o počte rómskeho obyvateľstva. Po prvýkrát od konca 
druhej svetovej vojny bolo umožnené deklarovať rómsku národnosť. Veľká 
časť Rómov sa však k tejto národnosti neprihlásila. Svedčí o tom fakt, že v roku 
1980 bolo na Slovensku 199 853 Rómov, v roku 1989 253 943 Rómov, v roku 
1991 sa však k rómskej národnosti prihlásilo iba 75 802 osôb. Rómovia často 
nechápu presný význam pojmu národnosť a stotožňujú ho so štátnou príslušnos-
ťou, zo skúseností z minulosti sa bránia akejkoľvek evidencii, veľká časť z nich 
sa jednoducho prikláňa k národnosti, ktorá prevažuje v ich okolí. Informácie 
o početnom stave rómskeho obyvateľstva však poskytujú aj iné zdroje, napr. 
evidencia Ministerstva vnútra (1966, 1967), miestnych úradov a pod. Tieto evi-
dencie však z demografického pohľadu majú niektoré nedostatky, napr. v minu-
losti takmer vôbec neevidovali informácie o štruktúre obyvateľstva, možné bolo 
i určité skresľovanie údajov zo strany miestnych úradov za účelom získania 
väčšieho objemu finančných prostriedkov na riešenie rómskej problematiky a 
pod. Dôvody viesť podobnú evidenciu zanikli po r. 1990, odkedy sú Rómovia 
posudzovaní z hľadiska potrieb sociálnej starostlivosti ako iné obyvateľstvo. 

Značné nezrovnalosti v evidencii rómskeho obyvateľstva sa následne odrá-
žajú aj v štatistických ukazovateľoch ostatných národností. S dostupnými údaj-
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mi je preto potrebné pracovať opatrne a nesmie sa preceňovať ich informačná 
hodnota. Predovšetkým treba upozorniť na to, že údaje z evidencie pohybu oby-
vateľstva sa môžu pomerne výrazne odlišovať od výsledkov zistených pri sčíta-
ní ľudu. Ich prameňom je evidencia narodených, zomretých, presťahovaných, 
sobášených a rozvádzaných a pri zisťovaní národnosti tieto osoby, resp. pozos-
talí nemusia uviesť totožnú národnosť, akú deklarovali pri sčítaní ľudu. Špecifi-
kom je aj štatistika narodených, keď sa národnosť detí určuje podľa národnosti 
matky, ktorá svoju národnosť tiež slobodne deklaruje v čase zápisu novoroden-
ca. Pri sčítaní však tieto deti rodičia môžu prihlásiť k inej národnosti. 

Slovenská republika však v tomto ohľade nie je výnimkou. S podobnými 
problémami pri zisťovaní počtu Rómov sa stretávajú mnohé štáty v Európe aj 
na celom svete a odhady, cenzové výsledky či evidencia pohybu obyvateľstva 
sa líšia. Všeobecné skúsenosti ukazujú, že odhady obyčajne počty Rómov nad-
hodnocujú a výsledky cenzov sú naopak podhodnotené, pretože Rómovia sa 
často zámerne vyhýbajú akejkoľvek evidencii. Sociologické výskumy obyčajne 
udávajú značne vyššie počty Rómov v porovnaní s oficiálnymi údajmi. Výcho-
disko z takejto situácie by mohli predstavovať výberové zisťovania, vykonané 
v spolupráci s rómskymi predstaviteľmi, pretože Rómovia majú značnú nedôve-
ru k oficiálnym súpisom (Očovský 1991). 

 
Tab. 1. Počet obyvateľov rómskej národnosti na Slovensku podľa sčítaní ľudu a súpisov 

štátnej správy v rokoch 1921-1997  

Poznámka: V rokoch označených * ide o výsledky zistené v rámci sčítania ľudu, v ostatných ro-
koch o údaje zistené pri súpisoch štátnej správy. 

 
ZÁKLADNÉ  GEOGRAFICKÉ  A  DEMOGRAFICKÉ  CHARAKTERISTI-

KY  RÓMSKEHO  OBYVATEĽSTVA  NA  SLOVENSKU 

Z demografického pohľadu sa zásadná odlišnosť rómskej populácie prejavu-
je vo vekovej štruktúre, ktorá je výsledkom predchádzajúcej úrovne demogra-
fickej reprodukcie a migrácie. Rómovia si zachovávajú výrazne progresívny typ 

 Rok Počet Rómov Podiel Rómov (v %) 

1921* 7 284 0,23 

1930* 26 956 0,78 

1947 84 438 2,48 

1966 165 006 3,74 

1967 164 526 3,69 

1968 165 382 3,69 

1970* 159 275 3,52 

1980* 199 853 4,01 

1989 253 943 4,81 

1991* 75 802 1,44 

1997 87 779 1,63 
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vekovej štruktúry, charakteristický vysokým zastúpením detí, nízkym zastúpe-
ním starých osôb a na stredoeurópske pomery extrémne vysokou úrovňou plod-
nosti. Veková štruktúra rómskej populácie je svojím typom blízka vekovej 
štruktúre populácií rozvojových krajín. 

Pri štúdiu procesov demografickej reprodukcie Rómov je možné vychádzať 
iba z výsledkov sčítaní ľudu a rôznych špecifických výskumov (ktoré nemusia 
zďaleka zachytiť všetko rómske obyvateľstvo), pretože evidencia prirodzeného 
pohybu obyvateľstva v minulosti neposkytovala údaje za rómsku populáciu od-
delene. Od roku 1993 sa vedie aj evidencia prirodzeného pohybu a migrácie za 
rómske obyvateľstvo, no tieto údaje je nutné brať s rezervou, predovšetkým 
údaje o migrácii a úmrtnosti, pretože Rómovia sú aj naďalej v mnohých prípad-
och zahrnutí v evidencii iných národností (najmä slovenskej a maďarskej), čo 
pochopiteľne sťažuje štúdium ich demografickej reprodukcie a migrácie. 

Pre rómske ženy je charakteristická vysoká, málo regulovaná úroveň plod-
nosti. Úroveň plodnosti rómskych žien sa síce postupne znižuje, ale aj 
v súčasnosti je výrazne vyššia, ako je úroveň plodnosti obyvateľstva Slovenska 
ako celku. Úhrnná plodnosť (úhrn mier plodnosti podľa veku, resp. súčet špeci-
fických fertilít) na začiatku 90-tych rokov dosahovala hodnotu 3,65 pre rómsku 
populáciu (Courbage 1998) v porovnaní s celoslovenskou hodnotou 1,64. Úro-
veň plodnosti Rómov sa po roku 1970 znižuje (Kalibová 1990), ale vzhľadom 
na extrémne vysoké hodnoty bude možné hovoriť o zbližovaní týchto hodnôt 
s väčšinou obyvateľstva Slovenska zrejme až v časovej dimenzii generácií. Hru-
bá miera reprodukcie rómskej populácie sa na začiatku 70-tych rokov pohybo-
vala okolo 3,0. V ďalších rokoch dochádzalo postupne k znižovaniu úrovne 
plodnosti na hodnoty okolo 2,0 a od konca 80-tych rokov sú hodnoty nižšie ako 
2,0. K znižovaniu realizovanej plodnosti Rómov viedlo aj sťahovanie z vidieka 
do miest. Osobitne vo veľkých mestách Slovenska sa realizovaná plodnosť 
Rómov od 70-tych rokov výrazne znižovala; vplývali na to okrem iných čini-
teľov aj vyššia úroveň ich vzdelania, sociálne činitele a celá populačná klíma 
veľkomesta (Horecký a Srb 1986). 

Mapa priestorového rozmiestnenia obyvateľov rómskej národnosti na Slo-
vensku z údajov sčítania v roku 1991 (obr. 1) dokumentuje najvyššie zastúpenie 
Rómov v okrese Spišská Nová Ves (6,8 %). Vo všetkých ostatných okresoch 
východného Slovenska (s výnimkou okresu Humenné) a v okrese Rimavská So-
bota je podiel rómskeho obyvateľstva vyšší ako je celoslovenský priemer. 
V strednej a južnej časti stredného Slovenska sa hodnoty podielu Rómov pohy-
bujú približne okolo slovenského priemeru, smerom na západ sa ich podiel 
v okresoch znižuje. Najnižšie zastúpenie je evidentné v páse, ktorý sa tiahne od 
okresu Dolný Kubín cez severozápadné a západné Slovensko smerom na juh až 
po Bratislavu. V tejto oblasti podiel rómskeho obyvateľstva neprevyšuje 0,5 %. 

Zaujímavé porovnanie poskytujú údaje z roku 1989. Počet a podiel Rómov 
v jednotlivých okresoch i na Slovensku ako celku niekoľkonásobne prevyšujú 
hodnoty za rok 1991 (tab. 2). V ich priestorovom rozmiestnení v jednotlivých 
okresoch sa až také dramatické zmeny nepozorujú (obr. 2). Najvyššie hodnoty 
(nad 10 %) sa zaznamenali v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská No-
vá Ves, Vranov nad Topľou, Poprad, Trebišov a Lučenec. Vo všetkých ostat-
ných okresoch východného Slovenska, ako aj v okresoch Veľký Krtíš, Dunajská 
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Okres Počet  Rómov  v % Počet  Rómov    v % 

Bratislava   869 0,14  9 733   1,66 

Dunajská Streda   690 0,63  5 558   5,06 

Galanta   794 0,55  7 365   5,06 

Komárno   820 0,75  3 880   3,52 

Levice   972 0,81  5 610   4,59 

Nitra   923 0,44  5 166   2,44 

Nové Zámky   747 0,49  5 185   3,35 

Senica 1 082 0,74  5 500   3,71 

Topoľčany   490 0,30  2 367   1,47 

Trenčín   478 0,27  2 130   1,18 

Trnava   482 0,21  3 748   1,58 

Banská Bystrica 2 670 1,50  6 708   3,76 

Čadca   308 0,25     713   0,58 

Dolný Kubín     94 0,08     257   0,22 

Liptovský Mikuláš 1 404 1,06  2 604   1,96 

Lučenec 1 574 1,64 10 767 11,14 

Martin   522 0,46  1 757   1,56 

Považská Bystrica   175 0,10  1 034   0,61 

Prievidza   363 0,26  1 626  1,17 

Rimavská Sobota 2 986 3,02 18 562 18,65 

Veľký Krtíš   457 0,98  3 215   6,76 

Zvolen 2 048 1,69  5 595   4,65 

Žiar nad Hronom   964 1,02  3 499   3,69 

Žilina   262 0,14  1 123   0,61 

Bardejov 3 121 3,95  5 341   6,80 

Humenné 1 291 1,15  5 462   4,89 

Košice 8 761 2,62 25 695   7,67 

Michalovce 3 690 3,31 10 848   9,75 

Poprad 6 572 4,26 17 974 11,64 

Prešov 7 623 3,81 14 183   7,12 

Rožňava 3 591 4,16 12 912 14,96 

Spišská Nová Ves 9 952 6,84 18 246 12,53 

Stará Ľubovňa 1 844 3,96  3 709   8,02 

Svidník    945 2,13  3 096   7,13 

Trebišov 3 270 2,76 13 698 11,47 

Vranov nad Topľou 2 968 4,03  9 077 12,43 

Slovensko          75 802 1,44     253 943   4,80 

Tab. 2.  Obyvateľstvo rómskej národnosti v okresoch Slovenska podľa výsledkov sčítania 
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Streda a Galanta, sa hodnoty pohybujú v rozpätí 5-10 %. Najnižšie hodnoty sú 
(podobne ako v roku 1991) na severozápade krajiny v okresoch Dolný Kubín, 
Čadca, Žilina a Považská Bystrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na mape priestorového rozmiestnenia Rómov v roku 1997 (obr. 3) vystupuje 

(aj pri podhodnotených údajoch o počte rómskeho obyvateľstva) oblasť spišskej 
koncentrácie tejto menšiny s hodnotami nad 5 % – okresy Spišská Nová Ves 
(9,1 %), Kežmarok (8,3 %), Gelnica (7,4 %), Levoča (6,2 %) a Sabinov (5,7 %). 
Aj ďalšie okresy s najvyšším zastúpením Rómov sa koncentrujú na východnom 
Slovensku (Košice-okolie, Stará Ľubovňa, Michalovce). K nim sa priraďuje ešte 
okres Revúca. Na mape evidentne vystupuje výrazná diferenciácia medzi vý-
chodnou a západnou časťou územia Slovenska, pričom nadpriemerné hodnoty 
podielu rómskeho obyvateľstva zasahujú od východu až po okresy Brezno, Lu-
čenec a Krupina. 

Pri sčítaní ľudu v roku 1991 bola prítomnosť obyvateľov rómskej národnosti 
zaznamenaná v 1072 obciach. Z nich v 281 obciach bol podiel Rómov vyšší ako 
5 % a v 42 obciach vyšší ako 25 %. V 9 obciach tvorili Rómovia väčšinu bývaj-
úceho obyvateľstva. Obce s najvyšším zastúpením Rómov sú koncentrované na 
území okresov východného Slovenska (tab. 4). Pri všetkých údajoch o Rómoch 
za rok 1991 je však potrebné uvedomiť si, že ide o údaje podhodnotené a za-
stúpenie rómskeho obyvateľstva (predovšetkým v okresoch východného Slo-
venska a v okresoch Revúca a Rimavská Sobota) je v skutočnosti oveľa vyššie. 

Z údajov o pohybe obyvateľstva za roky 1993-1997 (tab. 5) je možné vyčítať 
vysokú mieru pôrodnosti a prirodzeného prírastku. Keďže hodnoty evidovanej 
migrácie sú prakticky nulové, celkový prírastok zodpovedá extrémne vysokým 
hodnotám prirodzeného prírastku, čoho následkom sa podiel Rómov na celko-

Obr.1. Priestorové rozmiestnenie obyvateľov rómskej národnosti v okresoch 
Slovenska v roku 1991 (podľa výsledkov sčítania ľudu). 
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vom počte obyvateľstva Slovenska výrazne a neustále zvyšuje. Stále je však po-
trebné uvedomovať si, že ani údaje o pohybe obyvateľstva zďaleka nezachytá-
vajú prirodzený pohyb všetkých obyvateľov rómskej národnosti. Pri dokonalej-
šej evidencii by hodnoty pôrodnosti boli pravdepodobne ešte vyššie. 

Osobitosť demografickej situácie a vývoja Rómov sa prejavuje aj pri pohľa-
de na vekovú štruktúru rómskeho obyvateľstva (tab. 5). Výrazne vyšší podiel 

Podiel rómskeho obyvateľstva z celkového počtu 
obyvateľov obce 

Počet obcí 

0,01 - 0,49    298 

0,5 - 0,9    144 

1,0 - 4,9    349 

5,0 - 9,9    137 

10,0 - 24,9    102 

25,0 - 49,9      33 

50,0 - 77,8        9 

Počet obcí s rómskym obyvateľstvom 1 072 

Obr. 2. Priestorové rozmiestnenie obyvateľov rómskej národnosti v okresoch 
Slovenska v r.1989 (podľa výsledkov súpisu štátnej správy). 

Tab. 3. Rozdelenie obcí podľa podielu obyvateľstva rómskej národnosti v roku 1991 

Prameň: Výsledky sčítania ľudu 1991 
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rómskeho obyvateľstva je evidentný vo vekových skupinách mužov do 39 ro-
kov a žien do 34 rokov. Podiel Rómov v predproduktívnom veku prevyšuje rov-
naké hodnoty celoslovenskej populácie o viac než 15 percentných bodov u mu-
žov a 17 bodov u žien. Naproti tomu podiel Rómov v poproduktívnom veku je 
nižší ako pri celoslovenskej populácii o takmer 9 percentných bodov u mužov a 
15 bodov u žien. 

Úroveň vzdelania rómskeho obyvateľstva je stále nízka. Vyplýva to jednak 
z odlišného spôsobu ich života, nedostatočného stupňa ich integrácie, existencie 
mnohodetných rodín a s tým spojených horších sociálnych podmienok pri vý-
chove detí, z neznalosti jazyka spoločnosti, v ktorej rómske obyvateľstvo žije 
(väčšina je vychovávaná v materskom rómskom jazyku) a jednak z podceňova-
nia úlohy vzdelania a kvalifikácie zo strany rómskych obyvateľov. Podľa úda-
jov zo sčítania ľudu v roku 1991 z rómskych obyvateľov starších ako 15 rokov 
uviedlo základné vzdelanie ako najvyšší ukončený stupeň vzdelania 76,68 %, 
učňovské bez maturity 8,07 %, odborné vzdelanie 0,60 %, úplné stredné vzdela-
nie 0,82 %, vysokoškolské 0,13 %, bez vzdelania 10,70 % a žiaden údaj neu-
viedlo 3,0 % Rómov. 

Všetky uvedené odlišnosti demografickej situácie a demografického správa-
nia rómskeho obyvateľstva nachádzajú pochopiteľne svoj odraz aj v ekonomic-
kej a sociálnej oblasti. Hodnotenie týchto súvislostí nie je predmetom tejto ana-
lýzy, možno spomenúť aspoň niektoré údaje o ekonomickej aktivite Rómov. 

 
Obec 

 
Okres 

Počet 
obyvateľov 

obce 

Počet 
obyvateľov 

rómskej 
národnosti 

Podiel 
obyvateľov 

rómskej 
národnosti (v %) 

Lomnička Stará Ľubovňa    972    756 77,8 

Kecerovce Košice-vidiek  
(Košice-okolie) 

1 772 1 154 65,1 

Stráne pod  
Tatrami 

Poprad  
(Kežmarok) 

   771    470 61,0 

Malý Slivník Prešov    481    278 57,8 

Cigeľka Bardejov    351    198 56,4 

Mirkovce Prešov    786    432 55,0 

Bystrany Spišká Nová Ves 1 934 1 037 53,6 

Chminianske  
Jakubovany 

Prešov 1 130      57 50,4 

Rankovce Košice-vidiek  
(Košice-okolie) 

   444    222 50,0 

Varhaňovce Prešov    836    376 45,0 

Tab. 4. Obce s najväčším podielom obyvateľov rómskej národnosti v roku 1991  

 
Poznámka: V zátvorke je uvedený okres podľa nového územno-správneho usporiadania SR. 
Prameň: Výsledky sčítania ľudu 1991 
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Okres Počet v % 

Bratislava   640 0,14 

Malacky   321 0,51 

Pezinok     13 0,02 

Senec     70 0,14 

Nitra   725 0,44 

Komárno   839 0,77 

Levice   968 0,80 

Nové Zámky   741 0,49 

Šaľa   360 0,66 

Topoľčany   105 0,14 

Zlaté Moravce   226 0,52 

Trenčín   113 0,10 

Bánovce n.B.   319 0,83 

Ilava     81 0,13 

Myjava   123 0,41 

Nové Mesto n.V.   377 0,59 

Partizánske     73 0,15 

Považská Bystrica     55 0,08 

Prievidza   370 0,26 

Púchov    66 0,14 

Trnava   196 0,16 

Dunajská Streda   680 0,61 

Galanta   445 0,47 

Hlohovec     66 0,28 

Piešťany   167 0,26 

Senica   456 0,75 

Skalica   408 0,87 

Banská Bystrica   910 0,81 

Banská Štiavnica   167 0,98 

Brezno 1 790 2,71 

Detva   383 1,13 

Krupina   593 2,57 

Lučenec 1 522 2,08 

Poltár   493 2,10 

Revúca 2 166 5,30 

Rimavská Sobota 2 330 2,83 

   

Okres Počet v % 

Veľký Krtíš     490 1,05 

Zvolen   1 115 1,64 

Žarnovica     242 0,87 

Žiar nad Hronom     592 1,22 

Žilina     275 0,18 

Bytča        6 0,02 

Čadca     220 0,24 

Dolný Kubín       82 0,21 

Kysucké N. Mesto      120 0,36 

Liptovský Mikuláš   1 252 1,68 

Martin     490 0,50 

Námestovo       27 0,10 

Ružomberok     178 0,30 

Turčianske Teplice       47 0,28 

Tvrdošín       15 0,04 

Košice   4 711 1,95 

Gelnica   2 250 7,48 

Košice-okolie   5 296 5,13 

Michalovce   5 635 5,20 

Rožňava   2 390 3,89 

Sobrance     562 2,40 

Spišská Nová Ves   8 308 9,17 

Trebišov   3 901 3,83 

Prešov   4 580 2,87 

Bardejov   2 951 3,94 

Humenné      703 1,08 

Kežmarok   5 091 8,35 

Levoča   1 926 6,23 

Medzilaborce      166 1,29 

Poprad   4 038 3,94 

Sabinov   3 005 5,72 

Snina      548 1,39 

Stará Ľubovňa   2 653 5,33 

Stropkov     466 2,30 

Svidník     681 2,04 

Vranov n. Topľou   3 410 4,55 

Slovensko 87 779 1,63 

Tab. 5. Obyvateľstvo rómskej národnosti v okresoch Slovenska v roku 1997 

Prameň: Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike podľa národností v roku 1997. Štatistický 
úrad Slovenskej republiky, Bratislava, 1998. 
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Radikálne sociálno-ekonomické zmeny celej spoločnosti doľahli svojimi 
dôsledkami na rómsku komunitu veľmi výrazne. Mnohé činitele, ako napr. níz-
ka vzdelanostná úroveň väčšiny rómskeho obyvateľstva, svojský postoj k práci, 
ktorý je ťažko možné charakterizovať ako pozitívny, dlhodobé neprimerané  
ekonomické a sociálne zvýhodňovanie Rómov v období socializmu, ktoré v 
Rómoch rozhodne nepestovalo nejakú nutnosť pracovať, spôsobujú, že úroveň 

 
Tab. 6. Štruktúra obyvateľstva rómskej národnosti podľa pohlavia a veku (31.12.1997)  

Vek Muži v % Ženy v % 

0       726   1,63   719  1,66 

1 - 4   2 920   6,57 2 718  6,27 

5 - 9   6 486  14,60 6 246 14,40 

10 - 14   5 904  13,29  5 750 13,26 

15 - 19   5 134  11,56  5 027 11,59 

20 - 24   4 813  10,84  4 569 10,54 

25 - 29   3 861    8,69  3 814   8,80 

30 - 34   3 498    7,88  3 337   7,70 

35 - 39   3 013    6,78  2 846   6,56 

40 - 44   2 565    5,78  2 236   5,16 

45 - 49   1 825    4,11  1 696    3,91 

50 - 54   1 055    2,38  1 023   2,36 

55 - 59     738    1,66    795    1,83 

60 - 64     668    1,50    794    1,83 

65 - 69     556    1,25    692    1,60 

70 - 74     318    0,72    499    1,15 

75 - 79     190    0,43    307    0,71 

80 - 84       75    0,17     137    0,32 

        85 +       71    0,16    159    0,37 

     

0 - 14 16 036   36,10 15 433    35,59 

  15 - 59 M 
 15 - 55 Ž 

26 502   59,67 24 548    56,61 

60+ M, 56+ Ž   1 877     4,23   3 383     7,80 

Spolu 44 415 100,00 43 364 100,00 
 

Prameň:   Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike podľa národností v roku 1997. Štatistický 
úrad Slovenskej republiky, Bratislava, 1998. 
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nezamestnanosti medzi rómskym obyvateľstvom je oveľa vyššia ako u ostatné-
ho obyvateľstva na Slovensku. Miera nezamestnanosti rómskeho obyvateľstva 
v Slovenskej republike v roku 1992 dosiahla 43,5 % osôb v produktívnom veku, 
čo takmer trojnásobne prevyšuje celoslovenskú hodnotu. Pritom v niektorých 
okresoch dosiahla 50-70 % a v okrese Bardejov dokonca extrémnu hodnotu 
86 % (Rajčáková a Divinský 1995). Je veľmi pravdepodobné, že v posledných 
rokoch sa tieto hodnoty ešte zvýšili. Vo väčšine okresov s vysokým podielom 
rómskeho obyvateľstva existuje v sociálno-ekonomickej situácii také veľké 
množstvo problémov, resp. taký veľký dopyt po pracovných príležitostiach, že 
zamestnávatelia si môžu dovoliť uprednostňovať iných obyvateľov pred Róma-
mi. 

 
ZÁVER 

Rómska populácia si zachovala značný stupeň odlišnosti nielen v mnohých 
svojich prejavoch sociálnych a kultúrnych, ale tiež v demografickom správaní. 
Odlišné demografické správanie rómskej populácie v porovnaní s ostatným   
obyvateľstvom však úplne zodpovedá danému stupňu demografického vývoja, 
ktorý je zase v súlade so stupňom spoločenského rozvoja tejto populácie. 

Absolútny počet i relatívne zastúpenie Rómov v Slovenskej republike neu-
stále stúpa. V nových sociálno-ekonomických podmienkach štát už nemá záu-
jem neprimerane ekonomicky a sociálne zvýhodňovať etnikum, ktoré to navyše 
veľmi často nedokáže a ani nechce akceptovať a Rómovia sú nútení starať sa 
o seba rovnako, ako každá iná etnická skupina na Slovensku. Pri neúmerne vy-
sokom (na stredoeurópske pomery) demografickom raste tohto obyvateľstva a 
jeho extrémne mladej vekovej štruktúre s vysokým potenciálom na zvyšovanie 
absolútneho počtu i relatívneho zastúpenia Rómov je možné vysloviť odôvod-

 
Obr. 3. Priestorové rozmiestnenie obyvateľov rómskej národnosti v okresoch  

Slovenska. 
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nený predpoklad, že v budúcich rokoch sa dá očakávať ešte výraznejšie nahro-
madenie neriešených problémov rómskeho obyvateľstva, najmä v ekonomickej 
a sociálnej oblasti. 

Do popredia vystupuje výrazná sociálna izolovanosť od ostatného obyva-
teľstva, s ktorou sa v prípade ostatných minoritných etnických spoločenstiev v 

súčasnosti na Slovensku nestretávame. Táto izolovanosť je podmienená najmä 
špecifikami ich kultúry a z nej odvodeného spôsobu života a zároveň z toho vy-
plývajúcimi problémami pri začleňovaní do spoločenského života, spojeného 
s celým radom javov sociálno-patologickej povahy, a to tak z regionálneho, ako 
aj z celoštátneho hľadiska. 

V predloženej analýze sme sa sústredili len na základné geografické a demo-
grafické charakteristiky rómskeho obyvateľstva na Slovensku, resp. na jeho po-
rovnanie s majoritnou populáciou, ako aj na základnú problematiku štatistickej 
evidencie Rómov. Množstvu existujúcich problémov, ktoré by pri širšom chápa-
ní geografického výskumu bolo možné zaradiť do týchto súvislostí, sme sa ve-
novali len okrajovo. 

Predložený príspevok si zďaleka nenárokuje na komplexnosť ani z his-
torického ani z problémového hľadiska. Svojím zameraním a rozsahom azda 
môže čiastočne prispieť k objasneniu niektorých súvislostí pri geografickej a 
demografickej charakteristike rómskej národnostnej menšiny na území Sloven-
skej republiky. 

Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu 2/7052/20, ktorému bol 
udelený grant na základe odporúčania Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a 
SAV. 
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Peter P o d o l á k 

 
GEOGRAPHIC  AND  DEMOGRAPHIC  CHARACTERISTICS 

OF  GYPSY  POPULATION  IN  SLOVAKIA    
Gypsies are the largest minority living in Slovakia. An absolute number and relative 

representation of this minority in Slovakia are both constantly increasing. The data on 
Gypsy population show distinct disproportions. 

Gypsy population preserved a pronounced difference in their demographic behav-
iour. The basic difference compared to the majority population is in age structure and 
extremely high reproduction rates. Gypsy population preserved a progressive type of 
age structure characterised by high representation of children and low representation of 
old people. The age structure type is similar to that of developing countries. Gypsy 
women are characterised by high and scarcely regulated birth rate. 

The level of fertility of Gypsy women is gradually decreasing but it is still much 
higher than that of the Slovakia’s population, or that of other nationalities. The records 
on movement of population for the years 1993-1997 reveal high birth rate and natural 
increment. Meanwhile, the records on movement of population do not cover the natural 
movement of all members of Gypsy ethnicity. Closer observation would probably bring 
higher values of birth rate. The specific feature of demographic situation and develop-
ment of Gypsies is obvious from the table of age structure of the Gypsy population 
(Table 6). A distinctly higher share of Gypsy population is evident in age groups of men 
below 39 years and women below 34 years. The level of unemployment of the Gypsy 
population is much higher than that of the rest of inhabitants of Slovakia. 

The exorbitant (for Central European situation) demographic growth of this popula-
tion and its extremely young age structure with high increase potential in absolute num-
bers and relative representation of Gypsies leads to justified presumption that the accu-
mulated unsolved problems of Gypsy population in the economic and social spheres 
will be come even more acute in the immediate future. 

 
Translated by H. Contrerasová 

 


