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Čo o pôvode Rómov nehovoria ich dejiny, môže odhaliť antropológia 

 
Od tuniských Tuaregov k slovenským Rómom 

K štúdiu rómskeho etnika inšpiroval profesora Bernasovského pred takmer troma 
desiatkami rokov pobyt v Tunise, kde pôsobil ako expert v Ústave Louisa Pasteura. 
V severnej Afrike ho zaujali skupiny nomádov – Tuaregovia a Berberi. „Presvedčil som sa 
o neopodstatnenosti tvrdení, že ide napospol o nebezpečných a zákerných ľudí. Stretnutia 
s nimi majú, samozrejme svoje pravidlá. Kontaktom však po rešpektovaní a obdarovaní 
príslušníkov kmeňa nič nebránilo. Obdivoval som najmä Tuaregov – pre ich spôsob života, 
v ktorom peniaze nemajú význam, i pre ich výzor. Sú to krásni, vysokí a štíhli ľudia, ktorí sa 
od majoritnej populácie veľmi líšili – nielen výzorom, ale i životným štýlom a kultúrou“. Po 
návrate domov ho podobným nomádskym spôsobom života zaujali Rómovia, ktorí sa od 
ostatnej populácie líšia z  pohľadu antropológie, ale aj fylogenetickým vývojom. Rómovia sú 
očividne menší a ľahší. Antropológia je v súčasnosti modernou vednou disciplínou, ktorá sa 
člení na niekoľko odvetví – antropogenetiku, klinickú, súdnu, etnickú, športovú antropológiu, 
a všetky majú svoje aktuálne opodstatnenie. Práve antropogenetika môže prispieť 
k objasneniu zatiaľ nie celkom odhaleného pôvodu Rómov.  
 
O pôvode Rómov. 

Prvá správa o pobyte Rómov na Slovensku pochádza z roku 1322, keď spišský richtár 
Ján Kunch písomne zaznamenal ich prítomnosť v lesoch grófa Mariássyho. História Rómov 
sa datuje od čias prvých záznamov o ich pobyte v Európe. Chýbajú však historické pramene, 
ktoré by pôvod tejto etnickej skupiny hodnovernejšie dokazovali. Pretože Rómovia vlastné 
písmo, a teda ani vlastnú písomnú históriu nemali, o ich pôvode vznikali rôzne legendy 
a dohady. Jednou z najstarších je legenda o ich egyptskom pôvode, ktorá vznikla 
z nedorozumenia a nepresnosti. Počas svojho putovania do Európy sa Rómovia zastavili 
v Grécku, kde obývali oblasť nazývanú Malý Egypt a tak však vznikla legenda o ich 
egyptskom pôvode, ktorá ovplyvnila aj pomenovanie Rómov v niektorých európskych 
krajinách. Napríklad Gypsy v Anglicku a Gitanos v Španielsku. V Európe sú Rómovia 
označovaní približne dvadsiatimipiatimi názvami. V Grécku došlo napríklad k zámene 
pomenovania Ažtsinganos - ľudia zlej povesti, ktoré prevzali kočovníci prichádzajúci z Indie. 
Tak sa stal názov Cigáni bezpochyby najrozšírenejším – Zigeuner, Tsiganes, Zingaros, 
Cigany. Názov etnika je najsprávnejšie voliť podľa toho, ako sa nazývajú sami jeho 
príslušníci, čiže ponechať synonymum Róm. Rómovia sa často nazývajú aj Mariuš, 
Sinti/Sinte alebo Kalé v rôznych obmenách.  
 Otázka pôvodu Rómov nie je uspokojivo zodpovedaná ani v súčasnosti. Jazykové 
štúdie síce poukázali na indický pôvod Rómov, jazykoveda však nemá možnosti určiť 
uspokojivo ich etnický pôvod. Ako je totiž známe, mnohé skupiny po čase svoj jazyk zmenili. 
Iba na základe toho, že hovoria príbuzným jazykom, nemožno tvrdiť, že patria k príslušnému 
etniku. Doposiaľ nie je známe ani to, z ktorej časti Indie Rómovia pochádzajú, ku ktorým 
kastám patrili, aké bolo ich sociálne postavenie a vôbec, prečo vlastne Indiu opustili. 
Spresnenie dejín osemmiliónového etnika Rómov žijúceho v Európe, má určite veľký 
spoločenský význam. Rómovia doteraz nemali žiadnu príležitosť využívať svoje dejiny, o ich 
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histórii nie je v učebniciach ani zmienka. Veľmi skromné sú aj literárne údaje. Podľa nich 
patrili Rómovia k nízkym, párijským kastám. Nepochybne však Rómovia majú niečo 
spoločné s kastou indických Dómov, ktorých už v 10. Storočí arabský historik Al Bírunlí 
popísal ako vynikajúcich hudobníkov. Je pravdou, že kasta indických Dómov je nízka, lenže 
nebývala taká vždy, práve naopak. V hindskom slovníku kást Džatikos sa píše, že Dómovia 
mali politickú moc. Indickí historici sa zhodujú v názore, že patrili k pôvodnému 
obyvateľstvu Indie, ktoré bolo drávického pôvodu a pravdepodobne sa podieľalo na výstavbe 
jednej z najstarších civilizácií – protoindickej s centrami v Harrape, Mohenfodarre, 
Kalibangháne, Lóthale. Tieto fakty neboli zatiaľ v žiadnej štúdii o dejinách Rómov 
uverejnené. Na pôde Indie sa o Rómoch nezachovali žiadne priame písomné pramene. Aj 
preto je objasnenie pôvodu Rómov odkázané i na mimohistorické vedné disciplíny, napríklad 
na antropogenetiku, či molekulárnu antropológiu. 
 
Čo chráni Rómov pred maláriou? 

Na objasnenie pôvodu Rómov volili antropológovia v Prešove spôsob porovnávania 
početností vlôh, nazývaných odborne alelami, vo vybraných rómskych populáciách, a to 
v rôznych krvných a sérových skupinách a analýzy DNA. Na základe podobnej početnosti 
sledovaných genetických znakov v rómskej populácii a u príslušníkov vytypovaných skupín 
v Indii možno určiť stupeň príbuznosti, a tak pôvod Rómov objasniť. Antropogenetické 
štúdium nám môže poskytnúť aj nepriamy dôkaz ako v prípade, keď sa u Rómov zistil 
zvýšený výskyt alely Fy. V európskej populácii sa táto vloha vyskytuje veľmi vzácne. Je však 
známe, že jej nositelia sú odolní voči malárii. Prvoky, ktoré ju spôsobujú, nie sú teda pre 
takýchto jedincov nebezpečné. To umožnilo vysloviť hypotézu, že Rómovia pochádzajú 
z kást, ktoré žijú v oblastiach Indie, kde je veľký výskyt malárie. 
 Takmer desať rokov uskutočňoval prof. Bernasovský spolu so svojimi 
spolupracovníkmi vo vybraných rómskych populáciách na východnom a strednom Slovensku 
štúdium telesných a zdravotných špecifík Rómov, so zvláštnym zreteľom na rómske deti, 
ktoré tvoria významnú zložku rómskej populácie. Ich podiel v rámci rómskeho obyvateľstva 
je až 50 percent, kým na štruktúre nerómskeho obyvateľstva iba necelých 25 percent. Na 
Spiši, v Bystranoch, Richnave, Dobrej Vôli, Dreveníku, v Šariši, v Jarovniciach, Pečovskej 
Novej Vsi i na hornom Zemplíne, v Humennom, Podskalke, na Gemeri, v Rimavskej Sobote 
a inde, vyšetrili antropológovia okolo 6000 Rómov. Jedným z výstupov výskumu je poznatok, 
že lekári nemôžu posudzovať rómske deti podľa noriem použiteľných pre nerómsku 
populáciu. V prvom rade bolo cieľom projektu: 

- vypracovať telesné normy pre rómske deti,  
- charakterizovať ich odlišnosti od noriem aplikovaných pre nerómsku populáciu,  
- poskytnúť údaje o rómskych novorodencoch,  
- a získať informácie o biologickej zrelostí detí školského veku.  

Výsledky v porovnávaní donosených rómskych a nerómskych novorodencov poukázali na 
značné rozdiely v pôrodnej hmotnosti.  Prax ukazuje, že rómski novorodenci, ktorí sa narodili 
s hmotnosťou pod 2500 gramov, ale nad 2250 gramov, sa prevažne aj klinicky prejavujú ako 
deti zrelé a vonkajšiemu prostrediu sa prispôsobujú ľahšie ako nerómske deti. 
Antropometrické merania rómskych detí predškolského a školského veku ukázali, že 
v porovnaní s nerómskymi sú ľahšie a nižšie. Všeobecne rozšírená je aj domnienka o skoršom 
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pohlavnom vývine rómskych detí. Pozorovania to však nepotvrdili. Rómske dievčatá 
v nástupe prvej menštruácie zaostávali za nerómskymi o osem mesiacov. Rozdiely sa zistili aj 
v hladinách hormónov a v biologickom zrení. Zistenia antropológov neostávajú iba v priestore 
ich vedeckého pracoviska na Prešovskej univerzite. Majú značný význam aj pre prax. 
Napríklad údaje o skúmaných sérových hladinách hormónov môžu poslúžiť pediatrom, 
gynekológom a endokrinológom. U detí a mládeže má otázka harmonického vývinu osobnosti 
veľký význam i preto, lebo s ňou úzko súvisí celý zložitý systém výchovy a vzdelávania. 
U dospelých treba antropologické zistenia zohľadniť pri posudzovaní zdravotného stavu ako 
jedného z predpokladov na primerané pracovné zapojenie a úspešné zvládnutie prevzatej 
úlohy. 
 
Niekde oslepli celé rómske rodiny... 

Štúdium etnogenézy Rómov bude pokračovať vyšetrením ďalších vybraných skupín 
Rómov na Slovensku. Zaujímavé výsledky môžu po obdržaní povolenia na odber a vývoz 
biologického materiálu od vytypovaných skupín v Indii priniesť porovnanie s výsledkami 
vyšetrení u rómskej populácie na  Slovensku. V rámci štúdia zdravotného stavu rómskeho 
etnika sa  zameriavajú aj na monitorovanie imunitného systému rómskych detí. Aktuálne je 
sledovať vplyv chronického tabakizmu, alkoholizmu, polychlorovaných bifenylov 
a cyklohexanu na ich zdravotný stav. Jedným zo závažných zdravotných problémov je aj 
problém zeleného zákalu a pigmentovej sietnicovej degenerácie u Rómov. Tento problém je 
v niektorých rómskych osadách na východnom Slovensku veľmi vypuklý. V osadách 
v Jarovniciach a v Chminianskej Novej Vsi sú zeleným zákalom postihnuté celé veľké rodiny. 
Budúcim matkám sa odporúča v takomto prípade tehotenstvo prerušiť. Poznatky 
o povážlivom počte slepých obyvateľov v rómskych osadách patrí k najsmutnejším vedeckým 
zisteniam. Vyšetrenia profesor Bernasovský s tímom uskutočňovali priamo v rómskych 
osadách, v školách a v zdravotníckych zariadeniach. Rómovia rešpektujú najmä detských 
lekárov a prostredníctvom nich, ale i cez vajdov, si antropológovia postupne získavajú dôveru 
rómskej komunity. 

 
Afirmatívne akcie  - ich možnosti a medze 

 
Vyostrenie problémov Rómov v posledných rokoch, vyvolalo hľadanie radikálnych 

krokov nápravy. V tomto kontexte sa stále častejšie ozýva požiadavka na zavedenie 
„vyrovnávacích akcií“ v prospech príslušníkov rómskej komunity, ktorých inšpiračným 
krokom je predovšetkým afirmatívna akcia uskutočňovaná v USA. 

 
1. Vznik, pojem a formy afirmatívnej akcie 

Miestom zrodu koncepcie tzv. Afirmatívnej akcie, ktorá sa neskôr v rôznych obmenách 
uskutočnila aj v iných krajinách, je USA. Jej korene siahajú do polovice 60. rokov, kedy došlo 
v spojitosti s masovým hnutím za občianske práva pod vedením Martina Luthera Kinga, 
k celospoločenskému obratu vo vzťahu k problému pretrvávajúcej diskriminácie čiernych 
Američanov. V tej dobe boli prijaté niektoré kľúčové zákony, zakazujúce segregáciu 
a zaisťujúce rovnaké práva aj pre černochov. Tieto zákony jednoznačne vytyčovali, aby štátne 
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orgány rešpektovali zásadu, že základné občianske a politické práva prináležia všetkým bez 
ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstva, či národného pôvodu. Prijatie týchto zákonov však 
neznamenalo zavŕšenie boja za zrovnoprávnenie „nebielych rás“, za nimi mala nasledovať 
ďalšia aktívna podpora spoločnosti v oblasti ekonomickej, sociálnej a politickej integrácie 
dovtedy znevýhodnených skupín.  

Pod tlakom týchto prúdov dochádza od polovice 60. rokov až do súčasnosti 
k uskutočňovaniu zvláštnych podporných politík a opatrení voči  príslušníkom 
znevýhodnených skupín, ktoré nazývame súhrnne „afirmatívnou akciou“. Treba zdôrazniť, že 
akékoľvek úvahy o aplikácii amerických skúseností u nás sa musia vyrovnať so skutočnosťou, 
že história Rómov v našej krajine, nie je históriou násilného zavlečenia na cudzie územie, 
zotročenia a systematického vykorisťovania menšiny väčšinou. Je skôr históriou vyháňania 
nechcených prisťahovalcov a ako taká ma iný morálny rozmer. Afirmatívna akcia bola a je 
kontroverznou témou ako v rovine politicko-morálnej, tak aj právnej. Nie je preto ľahké 
podať jej neutrálnu definíciu. Autorom jedného z často citovaných vymedzení je americký 
bádateľ James Jones, ktorý definuje afirmatívnu akciu ako: „verejné alebo súkromné 
opatrenia alebo postupy, či programy, ktoré poskytujú, alebo chcú poskytnúť, príležitosti 
alebo iné výhody osobám na základe – mimo iného – ich príslušnosti k osobitnej skupine 
alebo skupinám“. Ak hovoríme o afirmatívnej akcii v USA, je dôležité pripomenúť, že nebola 
regulovaná jedným zákonom. Jednalo sa o mnohovrstevný súbor politík uskutočňovaných na 
základe prezidentských nariadení a vládnych programov, ktoré sa týkali hlavne prideľovania 
štátnych zákaziek a licencií a vynucovania férových zamestnávateľských praktík, s cieľom 
odstrániť diskriminačné stereotypy. Afirmatívnu akciu v USA odštartovalo vládne nariadenie 
č. 11246 vydané prezidentom Lyndonom Johnsonom v roku 1965, ktoré podmieňovalo príjem 
peňazí z federálnych zdrojov tým, že príjemca zavedie afirmatívne akcie k zabráneniu 
diskriminácie v oblasti zamestnávania. Pôvodný koncept uplatňovaný v tomto nariadení 
znamená vedomé úsilie zamestnávateľa, aby medzi jeho zamestnancami boli primerane 
zastúpení príslušníci menšín. Prostriedky tohto cieľa však neboli striktne stanovené a bývali 
veľmi mierne. K použitiu ráznejších metód, napr. stanovenie „cieľov“ a „časových 
harmonogramov“ k ich naplneniu, či kvót v rámci afirmatívnej akcie došlo oveľa neskôr. So 
zavedením nových postupov a metód sa postupne menil a rozširoval aj pojem a obsah 
afirmatívnej akcie. Prijímané opatrenia na federálnej úrovni sa stali modelom pre prijímanie 
obdobných programov ako vo verejnom sektore na štátnej a miestnej úrovni, tak aj 
v súkromnom sektore na základe dobrovoľnosti. Popri oblasti zamestnávania sa rozšírili aj do 
iných oblastí, napr. prijímanie na univerzity. Musíme si preto uvedomiť pôsobenie a súhru 
všetkých týchto rozdielnych aktérov a prvkov, aby sme si správne predstavili šírku, 
rozmanitosť a zložitosť afirmatívnej akcie. Pre ilustráciu rôznych mechanizmov jej pôsobenia 
treba uviesť dve z najdôležitejších federálnych opatrení, jedno vo sfére zamestnanosti a druhé 
vo sfére verejných zákaziek: 
 

 Prvým sú smernice k afirmatívnej akcii (Affirmative Action Guidelines) z roku 1979 
vydané Komisiou pre rovné príležitosti v zamestnaní (Equal Employment opportunity 
Commission) ustanovené podľa hlavy VII Zákona občianskych právach z roku 1964 (Civil 
Rights Act), ktorá zakazuje diskrimináciu zamestnancov  a zamestnávateľských agentúr na 
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základe rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia a národného pôvodu. Podľa smerníc je 
uskutočnenie afirmatívnej akcie primerané za týchto okolností: 

1. existujúca prax zamestnávania má negatívny dopad na rasové menšiny, 
2. afirmatívna akcia má odstrániť následky diskriminácie v minulosti, 
3. v situácii, v ktorej existuje „umelo obmedzená“ ponuka pracovníkov v určitej profesii 

v dôsledku historických obmedzení zo strany zamestnávateľov a iných osôb. 
 

 Vo sfére verejných zákaziek bol kľúčovým opatrením zákon o verejných prácach 
(Public Works Employment Act) z roku 1977. Tento zákon, vyčlenil určité finančné 
prostriedky z federálnych fondov pre štátne a miestne projekty verejných prác, stanovil, že 
10% z prostriedkov poskytnutých na projekty bude použité na objednanie dodávok tovaru 
alebo služieb od firiem vlastnených alebo riadených občanmi USA, ktorí sú „černosi, 
španielsky hovoriaci, orientálci, Indiáni, Eskimáci, alebo Aleutovia“.  
 
2. Spory o ústavnosť afirmatívnej akcie 

Afirmatívna akcia bola od začiatku horlivo diskutovaná a napádaná z hľadiska 
zlúčiteľnosti s 14. Dodatkom k Ústave USA, ktorý zaručuje všetkým rovnú ochranu zákona. 
Viaže sa k nej celý rad zásadných rozhodnutí Najvyššieho súdu USA a nižších súdov. Tieto 
súdne rozhodnutia vymedzovali podmienky a medze konkrétnych modelov, mechanizmov 
a metód ich uskutočnenia. Skúmanie rozhodnutí Najvyššieho súdu USA môže byť pre nás 
zaujímavé aj z hľadiska: ak budú u nás vyrovnávacie akcie zavedené, môže sa počítať s tým, 
že rolu podobnú Najvyššiemu súdu USA bude zohrávať Ústavný súd. 
 
Dva príklady súdnych rozhodnutí týkajúcich sa preferencií pomocou kvót a súdnych 
rozhodnutí vo veci zvýhodnených menšinových firiem: 

1. V súvislosti so systémom kvót možno uviesť najznámejší z prípadov afirmatívnej akcie 
rozhodnutej Najvyšším súdom USA, a to prípad Regents of University of California versus 
Bakke (1987). V tomto prípade Najvyšší súd rozhodol, že zvláštny program prijímacieho 
konania na lekársku fakultu University of California v Davise, ktorý vyčleňoval 16 zo 100 
obsadzovaných miest pre „znevýhodnených“ študentov patriacich k menšinám, bol 
nezákonný a nariadil univerzite, aby prijala belocha Alana Bakkea na lekársku fakultu. Súd 
v tomto rozhodnutí mimo iného rozhodol, že dosiahnutie určitého percentuálneho zastúpenia 
príslušníkov menšín medzi študentmi nesmie byť „účelom samom o sebe“ a že úmysel 
pomôcť obetiam „spoločenskej diskriminácie“ neospravedlňuje použitie rasovej klasifikácie. 
Etnická príslušnosť môže byť jedným z kritérií, nie však kritériom jediným. Okrem toho tento 
prípad nastolil otázku tzv. „nevinného tretieho“, teda osoby, ktorá utrpí použitím systému 
kvót, či inou preferenciou pre menšinového uchádzača preukázateľnú a vážnu osobnú ujmu, 
aj napriek tomu, že sa sama žiadnej diskriminácie nedopúšťala. 

2. Vzorom pre zvýhodnenie menšinových firiem pri získavaní zákaziek financovných 
z verejných fondov bol Public Works Employment Act z roku 1977. Napriek tomu, že 
ústavnosť samotného federálneho zákona bola potvrdená Najvyšším súdom USA, mnohé zo 
štátnych a miestnych programov pre zvýhodnenie minoritných firiem, ktoré z princípov tohto 
programu vychádzali, boli neskôr prehlásené americkými súdmi za nezákonné. Stalo sa tak 
v prípade iného súdneho prípadu rozhodnutého Najvyšším súdom USA v roku 1986, v ktorom 
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sa väčšina súdov priklonila k názoru, že zákony znevýhodňujúce príslušníkov väčšiny musia 
byť posudzované podľa rovnakých kritérií ako zákony poškodzujúce menšiny. Spoločenská 
diskriminácia sama o sebe nepostačuje k ospravedlneniu použitia rasových kritérií. Použitie 
klasifikácie na základe rasy musí byť podložené preukázaním konkrétnej predchádzajúcej 
diskriminácie zo strany vládnej organizácie uskutočňujúcej afirmatívnu akciu. Tento názor 
Najvyšší súd potvrdil a rozvinul v ďalších rozhodnutiach. 
 
Kritériá pre posudzovanie afirmatívnych programov zameraných na pomoc menšinovým 
firmám, ktoré sa vykryštalizovali v týchto súdnych rozhodnutiach, môžeme stručne zhrnúť 
nasledovne: 

1. zvýhodnenie menšinových firiem je nápravným opatrením, ktorého účelom je 
odstrániť dôsledky diskriminácie týchto firiem pri získavaní verejných zákaziek 
v minulosti, 

2. podmienkou uplatnenia afirmatívneho programu je však vierohodné doloženie 
existencie skoršej diskriminácie konkrétnej menšiny, v konkrétnom štáte, regióne 
a v konkrétnom obore podnikania, kde má byť zvýhodnenie uplatnené, 

3. rozsah zvýhodnení musí byť  úmerný ako sile diskriminácie, tak percentu zastúpenia 
kvalifikovaných minoritných firiem v danom obore, 

4. žiadne zvýhodnenie nemôže byť poskytnuté uchádzačom bez náležitej kvalifikácie, 
5. pokiaľ program uspel, musí byť zmenený alebo ukončený. 
 

3. Pomoc znevýhodneným, alebo pomoc menšinovým elitám? 
 Afirmatívne akcie a ich výsledky boli podrobované vážnej kritike nielen v rovine právnej, 
ale tiež v rovine sociálnej a etickej. Jeden zo záverov tejto kritiky je, že afirmatívna akcia 
pomáha skôr stredným vrstvám a elitám, nie tým skutočne znevýhodneným. Východiskovým 
faktom pre skúmanie sociálnych dopadov afirmatívnej akcie bola skutočnosť, že aj napriek 
tomu, že sa od počiatku 60. rokov v USA vďaka afirmatívnej akcii zvýšil podiel čiernych 
občanov USA medzi „profesionálmi“, teda kvalifikovanými a dobre platenými 
zamestnancami, manažérmi a podnikateľmi, nastal v tej dobe drastický úpadok inej 
afroamerickej populácie – chudobných obyvateľov mestských centier. V rovine 
sociologických skúmaní túto skutočnosť ako jeden z prvých doložil afroamerický harvardský 
sociológ William Julius Wilson. Podľa jeho záverov: „Príslušníci menšín 
z najznevýhodnenejších rodín sú väčšinou disproporčne (veľmi nízko) zastúpení medzi tými zo 
svojej rasovej skupiny, ktorí najviac ťažia z preferenčného statusu v prijímacom konaní na 
vysokú školu, pri prijímaní do výnosného zamestnania alebo v profesionálnom postupu“. 
Politiky afirmatívnej akcie tak väčšinou posilňujú príležitosti zvýhodnených bez toho, aby 
primerane riešili problémy znevýhodnených. Len málo obyvateľov „ghett“ - mestských 
centier má úžitok z afirmatívnych akcií.  Problém znevýhodnených menšín nemožno 
redukovať na problém rasového súžitia a predchádzajúcej diskriminácie, ale malo by sa k 
nemu pristupovať predovšetkým ako k problému sociálno-ekonomickému. Afirmatívna akcia 
by teda nemala byť cielená rasovo, ale mala by sa riadiť stupňom frustrácie základných 
potrieb a triednym postavením. Wilson preto namiesto klasicky poňatej afirmatívnej akcie 
odporúča sociálne „programy na vyrovnávanie príležitostí“ (affiramtive opportunity 
programs), z ktorých by ale menšiny mali „disproporčný“ prospech, pretože sú vo zvýšenej 
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miere postihnuté znevýhodnením ako je nízky príjem, štvrte sužované zločinom, rozpadnuté 
rodiny, nevhodné bývanie, nedostatočné vzdelanie, kultúrne a jazykové odlišnosti. Z hľadiska 
politiky, predchádzanie etnickým konfliktom a integrácie menšín do spoločnosti, je pomoc 
menšinovým elitám len veľmi obmedzeným prostriedkom nápravy, pretože neodstraňuje 
najvážnejšie príčiny dezintegrácie a predsudkov na strane väčšiny, voči príslušníkom menšín. 
Iným problémom je, že poskytnuté zvýhodnenie znižuje sebaúctu dobre postavených 
príslušníkov menšín, pretože si vlastne nemôžu byť istý tým, že si také postavenie zaslúžia 
a vyvoláva i obdobné pochybnosti zo strany príslušníkov väčšiny. 
 

 
Zvýhodnenie rómskych firiem pri zadávaní verejných zákaziek. 
 
Najspornejším opatrením, ktoré autori vládnej koncepcie navrhujú, je „zvýhodnenie 

rómskych firiem pri zadávaní zákazok, podobne ako je to pri zdravotne postihnutých alebo 
väzňoch“.  Práve toto opatrenie, zjavne inšpirované americkým vzorom, by však mohlo 
priniesť viditeľné zmeny v relatívne krátkom časovom horizonte. Tieto dopady by sa pritom 
v závislosti na zvolených postupoch mohli týkať jednak posilnenia rómskej strednej vrstvy 
v celospoločenskom merítku, jednak znížením nezamestnanosti medzi príslušníkmi rómskej 
komunity, predovšetkým v miestnom a časovom merítku. Každý model, počítajúci 
s poskytnutím určitých výhod, úľav či preferenciou rómskych firiem, stojí pred vážnym 
problémom, ako „rómsku“ firmu definovať. Aj keď sa nám totiž v bežnom živote môže javiť 
pojem „ rómska firma“ ako pochopiteľný a zreteľný, z hľadiska právneho predstavuje tvrdý 
oriešok.   
Pre vymedzenie rómskej firmy sa pritom ponúkajú tieto varianty: 

1. definovať rómsku firmu ako firmu vlastniacu Rómami (Rómom), 
2. ako firmu, ktorá zamestnáva určité percento zamestnancov, ktorí sú Rómovia, 
3. vytvoriť definíciu kombinácií oboch kritérií. 
 

Všetky tieto varianty však nutne narazia na ústavné úskalie. Podľa Listiny, je totiž národnosť 
(etnicita) daná výlučne subjektívne. Rómom (podobne ako Poliakom či Maďarom) je ten, kto 
sa za Róma (Poliaka, Maďara) prehlási, možno aj na základe racionálnej kalkulácie 
predpokladaných výhod, ktoré mu toto rozhodnutie môže priniesť. Je viditeľné, že pri plnom 
rešpektovaní princípu slobodného rozhodovania o národnosti nie je možné právne zabrániť 
vzniku „bielych rómskych firiem“, lebo ako vlastník tak zamestnanci, bez ohľadu na svoj 
pôvod, či farbu pleti, sa môžu prehlásiť za Rómov. Rovnako závažné dôsledky má druhé 
ústavné obmedzovanie, a síce to, že Listina zakazuje akékoľvek ovplyvňovanie rozhodovania 
o vlastnej národnosti a súčasne stanovuje, že prihlásenie sa ku ktorejkoľvek národnosti alebo 
etnickej menšine nemôže byť nikomu na škodu. V praktickej rovine si potom možno 
predstaviť situáciu, kedy vlastník (či vedenie firmy) zamestnávajúci určité percento osôb 
rómskeho pôvodu, bude s ohľadom na šancu k získaniu výhodnej zákazky vyvíjať tlak na 
svojich zamestnancov, aby sa k rómskej národnosti verejne prihlásili. 
 
Mechanizmus zvýhodňovania 

Kameňom všetkých úvah o zvýhodnení rómskych firiem je otázka, ako vytvoriť 
životaschopný a funkčný mechanizmus zvýhodnenia, ktorý by prinášal, čo najmenej 
negatívnych vonkajších dopadov. Nejde iba o vytvorenie právne schodnej možnosti zavedenia 
zvýhodnenia pre rómske firmy, ktorá by rešpektovala ústavný rámec, ale o vytvorenie takého 
modelu, ktorý by čo najviac rešpektoval aj iné legálne záujmy spoločnosti v oblasti 
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hospodárskej a sociálnej politiky. V týchto úvahách je možné uplatniť i niektoré aplikované 
zásady amerických modelov, ako sú napr.: 

- požiadavky primeranosti rozsahu afirmatívneho programu k podielu 
nemenšinových firiem operujúcich v danej oblasti podnikania,  

- zákaz zvýhodnenia uchádzačov, ktorí nepreukážu potrebnú spôsobilosť či 
kvalifikáciu,  

- alebo sú to požiadavky na ukončenie akcie pri dosiahnutí ich cieľa. 
V súčasnej dobe sú pravidlá súťaže o verejné zákazky upravené komplexne zákonom 
o verejných zákazkách z roku 1994. Tento zákon definuje: 

- čo je verejnou zákazkou,  
- stanovuje kvalifikáciu uchádzačov o verejnú zákazku,  
- reguluje priebeh vlastnej obchodnej verejnej súťaže alebo iných 

zjednodušených postupov výberu najvhodnejšej zákazky, vrátane kritérií 
hodnotenia ponúk,  

- upravuje dohľad nad dodržiavaním zákona.  
Z hľadiska myšlienky zvýhodnenia rómskych firiem je potrebné upozorniť na najviac 
relevantné ustanovenie, a to § 11 zákona, ktorý zakazuje zvýhodnenie jedného z uchádzačov 
oproti ostatným účastníkom s dvoma výnimkami :  

1. ak ide o zvýhodnenie tuzemských firiem v prípade obchodnej verejnej súťaže zo 
zahraničnou účasťou, 

2. zvýhodnenie tuzemských firiem, ktoré zamestnávajú nad 60% občanov so zmenšenou 
pracovnou schopnosťou, ktoré záujemca dokladá potvrdením v mieste príslušného 
úradu práce.  

Vlastný mechanizmus zvýhodnenia firiem zdravotne postihnutých občanov spočíva v tom, že 
súťažná firma zamestnávajúca stanovené percento občanov so zmenšenou pracovnou 
schopnosťou získa zákazku i v prípade, že nenavrhne najvýhodnejšiu (t. j. nižšiu cenu) za 
svoje služby - navrhovaná cena sa však nesmie odchýliť od najnižšej ceny navrhnutej iným 
tuzemským uchádzačom o viac ako 20 %. Na tento mechanizmus zvýhodňovania odkazuje 
vládou schválená koncepcia.  
 

Určitým problémom je už diskutovaná definícia rómskej firmy. Zatiaľ, čo zmenená 
pracovná schopnosť je objektívne dôležitou skutočnosťou, príslušnosť k rómskej národnostnej 
skupine, či identite je subjektívnou a nie je možné ju jednoducho „overiť“. Ako už bolo 
naznačené, možným, ale problematickým východiskom z problému by bolo zavedenie 
nejakého systému registrácie rómskych firiem na úradoch práce, či na inej poverenej 
inštitúcii. Rómske firmy, ktoré sa chcú uchádzať o zákazku, by potom osvedčenie, že ide 
o rómsku firmu, predkladali spolu s vlastným návrhom a ďalšími stanovenými náležitosťami, 
rovnako ako je tomu i u firiem zamestnávajúcich občanov so zníženou pracovnou 
schopnosťou. Závažnejším problémom je ale to, že pripustenie nižšej navrhnutej ceny 
u firmy, ktorá zamestnáva Rómov, nie je možné odôvodniť analogicky k firme 
zamestnávajúcej zdravotne postihnutých. V druhom prípade ide totiž o zohľadnenie 
skutočnosti, že osoby so zníženou pracovnou schopnosťou, nie sú spravidla schopné podať 
rovnaký výkon ako osoby zdravé, čo teda u príslušníkov rómskej komunity všeobecne určite 
platiť nemôže. Skôr ako uvažovať v rámci analógie so zdravotne postihnutými, je nutné 
hľadať zvláštne východiská pre vypracovanie autonómneho mechanizmu zvýhodnenia pre 
rómske firmy, ktorý by čo najlepšie odpovedal stanoveným sociálnym cieľom a pritom 
minimalizoval negatívne dopady na hospodársku súťaž.  
 
Je potrebné vychádzať z týchto príkladov: 
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1. Zvýhodnenie rómskych firiem nie je odstránením dôsledkov predošlej diskriminácie 
týchto firiem pri prideľovaní zákazok, ale pragmatickým opatrením zo strany štátu, 
ktoré je diktované úsilím o riešenie neodkladných sociálnych problémov. Štát, 
respektíve iný zadávateľ zákazok, si preto musí ponechať možnosť kontroly 
a pružného rozhodovania o tom, v akom rozsahu a za akých okolností chce rómske 
firmy zvýhodniť, aby dosiahol stanovený sociálny cieľ čo najefektívnejšie a aby na 
druhej strane nedošlo k podstatnému narušeniu mechanizmov voľnej súťaže. 

 
2. Rozsah zvýhodnenia by mal rešpektovať skutočný podiel rómskych firiem operujúcich 

v relevantnej vysočine podnikania. 
 
3. Zvolený mechanizmus preferencie musí byť férový voči všetkým súťažiacim : musí 

rešpektovať nielen ich práva, ale i „legitímne očakávanie“. Úmysel zvýhodniť v súťaži 
rómske firmy musí byť preto jasne deklarovaný, vrátane zverejnenia toho, aká je váha 
tejto okolnosti vzhľadom k iným kritériám a podmienkam súťaže o zakázku. To 
v zásade vylučuje systém, kde by zadávateľ mal možnosť podľa svojho uváženia 
prihliadnuť v rámci hodnotenia podaných ponúk v jednej súťaži ku skutočnosti, že 
niektorý z uchádzačov je rómskou firmou. „Rómskosť“ firmy nemožno dosť dobre 
prirovnať k iným nesúmerným kritériám, ako je cena, akosť ponuky a pod. 

 
4. Žiadne zvýhodnenie by sa nemalo stať trvalým zvýhodňovaním niektorých 

konkrétnych firiem: férový systém pomoci by mal tiež distribuovať zákazky pokiaľ 
možno spravodlivo medzi rómske firmy. 

 
S prihliadnutím k uvedeným tézam by jeden z možných mechanizmov zvýhodnenia mohol 
vyzerať nasledovne: 

1. Zadávateľ verejnej zákazky by mal zákonom stanovenú možnosť navrhnúť, aby určitá 
konkrétna zákazka bola vyčlenená do zvláštneho režimu „menšinových zákaziek“. 
Návrh by musel odôvodniť stanoveným cieľom a rozvahou, či a ako môže tento cieľ 
vyčlenením zákazky do menšinového režimu dosiahnuť. Súčasne by musel doložiť, že 
v danom sektore a lokalite podnikajú spôsobilé rómske firmy. 

 
2. K zaradeniu zákazky do špeciálneho menšinového režimu by bol nutný súhlas Úradu 

pre hospodársku súťaž alebo iného povereného orgánu, ktorý by posúdil predvídateľné 
negatívne dopady vyčlenením zákazky do menšinového režimu na uchovanie zdravej 
hospodárskej súťaže v danom obore podnikania a v mieste či regióne. 

 
3. Takto vyčlenená zákazka by bola postúpená do zvláštneho režimu zadávania 

verejných zákaziek pre menšinové firmy. Tento režim by bol totožný s režimom 
stanoveným zákonom o zadávaní verejných zákaziek s presne stanovenými 
odchýlkami. 

 
4. Zásadná odchýlka by sa týkala ustanovenia o kvalifikácii uchádzačov o verejnú 

zákazku: v prípade vyčlenených menšinových zákaziek by bolo jedným 
z kvalifikačných predpokladov predloženie osvedčenia o tom, že ide o rómsku firmu. 
V dôsledku toho by vtedy rómske firmy súťažili o vyčlenené zákazky medzi sebou. Zo 
súťaže o zákazku by mali vyť vylúčené firmy, ktoré už v minulosti „menšinové 
zákazky“ v určitom rozsahu a hodnote a v stanovenom období v rámci menšinového 
systému obdržali. 
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5. Predložené ponuky by potom bolo posudzované podľa štandardných kritérií (t. j. 
Ponuková cena, požiadavky na akosť, doba plnenia a pod.). Zadávateľom by pritom 
zostala zachovaná možnosť vymedziť tzv. ďalšie (zvláštne) podmienky súťaže podľa 
§10 zákona o zadávaní verejných zákaziek, v rámci ktorých je možné spresniť 
požiadavky na riešenie problémov zamestnanosti. 

 
6. Zadávateľ zvláštnej „menšinovej zákazky“ by mal zákonom stanovenú povinnosť 

vyhradiť si právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Pokiaľ by v rámci zvláštneho 
riadenia o zadanie menšinovej zákazky nebol vybratý uchádzač, opakované zaradenie 
tejto zákazky do menšinového režimu by nebolo možné. 

 
 

Navrhovaný systém by potom znamenal podstatný zásah do textu platného zákona, a v istej 
miere i do základnej filozofie. Musel by sa vyrovnať s námietkou, že rovnaký cieľ je možné 
dosiahnuť jemnejšími úpravami existujúcej právnej normy, napríklad novelizáciou § 10 
zákona o zadávaní verejných zákaziek tak, aby zahrnula odkaz na požiadavku na riešenie 
zamestnanosti zvláštnych znevýhodnených skupín, medzi iným príslušníkmi rómskej 
komunity.  
 

Skúmaním americkej afirmatívnej akcie je silným zdrojom inšpirácia a poučenie. Je 
potrebné však brať ohľad na  rozdielne historické a spoločenské okolnosti. Na druhej strane 
môže byť veľmi užitočné, pokúsiť sa prevziať a prípadne prispôsobiť našim podmienkam 
americké skúsenosti a závery, pokiaľ ide o presne vymedzené podmienky, mechanizmy 
a metódy uskutočňovania vyrovnávajúcich opatrení v rôznych oblastiach života spoločnosti, 
napr. pri prijatí na vysoké školy, pri zamestnávaní či zadávaní verejných zákaziek. 
Afirmatívna akcia je flexibilná, férová a funguje, avšak iba vtedy, ak je uskutočnená správne. 
 
 

8. apríl – medzinárodný deň Rómov / Le Romengro maškartemutno ďives 

Deň, kedy Rómovia odmietli pomenovanie „ Cigán“ 

8. apríl je významným dňom v novodobých dejinách Rómov. V roku 1971 
zorganizoval vtedajší Medzinárodný cigánsky výbor. (Comité international tsigane, 
Francúzsko, predseda Vanko Rouda) prvý Medzinárodný kongres Cigánov. Uskutočnil sa 
v dňoch 8. – 12.4.1971 v Londýne a zúčastnili sa ho delegáti zo 14 krajín. Prezident kongresu 
vo svojom príhovore okrem iného dodal: „Cieľom tohto kongresu je zjednotiť Rómov 
a podnietiť ich činnosť na celom svete, prispieť k emancipácii v zmysle našej vlastnej intuície 
a ideálov - podporiť rytmus, ktorý nám vyhovuje... Všetko, čo urobíme, bude odrazom našej 
vlastnej osobnosti, bude to „amaro romano drom“ - naša rómska cesta... Náš národ si musí 
plánovať a organizovať činnosť v obciach, krajinách, na medzinárodnej úrovni.  
Naše problémy sú všade rovnaké, preto musíme :  

- vypracovať vlastný model vzdelávania,  
- chrániť a rozvíjať rómsku kultúru,  
- vytvoriť v našich komunitách nový dynamizmus,  
- vybudovať budúcnosť, ktorá zodpovedá nášmu životnému štýlu a viere.  

Veľmi dlho sme boli pasívni, a myslím, že náš cieľ môžeme dosiahnuť, ak začneme dnes.“ 
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Delegáti kongresu odmietajú termíny pre ich pomenovanie nerómskym obyvateľstvom : 
Cigáni, Zigeuner, Gitanos, Gypsies, ktoré nie sú odrazom reality a prijímajú označenie Róm. 
Jednotne vyhlásili, že „všetci Rómovia sú bratia“ a Medzinárodný cigánsky výbor 
premenovali na Medzinárodný rómsky výbor, ktorý sa stal stálym sekretariátom, výkonným 
orgánom a zástupcom pre národné a medzinárodné úrady. Kongres zostáva najvyšším 
orgánom Rómov, parlamentom. Prijali vlastnú rómsku zástavu a medzinárodnú hymnu 
(Gelem, gelem....).  
Založili päť komisií :  

1. pre sociálne záležitosti,  
2. vzdelávanie,  
3. vojnové obete (výskumy o nacistickej genocíde, uchovávanie spomienok Rómov na 

obete vojnu, zakladanie spisov o vojnových školách),  
4. jazykovú  
5. kultúrnu.  

Výsledkom kongresu je myšlienka : „Rómsky ľud má právo na vlastnú cestu k progresu“ 
 
Aj druhý Svetový kongres Rómov sa koná 8. apríla. Tentoraz v roku 1978 v čase od 

8.- 11. apríla v Ženeve. Zúčastnilo sa ho 60 delegátov a rovnaký počet pozorovateľov z 26 
krajín. Na kongrese uznali za „krajinu pôvodu Rómov“ Indiu. Kongres sa uzniesol, že kultúra 
Rómov je špecifická a majú právo si ju uchovávať a rozvíjať. Žiadajú jej uznesenie 
medzinárodnými inštitúciami. Kongres vyzval účastníkov, aby bojovali proti odmietavej 
a asimilačnej politike a presadzovali úmysly štandardizovať rómsky jazyk na medzinárodnej 
úrovni. Na kongrese založili novú medzinárodnú organizáciu Rómov : Union romani/Únia 
Rómov/ Romano Ekhipe, ktorá zastupovala 71 rómskych organizácií z 21 štátov. Uskutočnila 
prvé kroky na pôde Ekonomickej a sociálnej rady Spojených národov (OSN). V marci 1979 
sa stala poradným orgánom OSN v kategórii, ktorá združuje nevládne organizácie. O štrnásť 
rokov neskôr – marci 1993 je preradená do kategórie, v ktorej sa združujú všetky národné 
rómske organizácie, ktoré sú kvalifikované ako medzinárodné v tejto oblasti, v ktorej majú 
poradný hlas. Význam ich príspevkov do Ekonomickej a Sociálnej rady Spojených národov je 
veľký.  Union romani sa v súčasnosti nazýva International Romani Union/ Medzinárodná 
rómska únia/ Romano Maškarthemutno Khetanipen. Založila kultúrnu nadáciu Romani Baxt 
so sídlom vo Varšave, ktorá zakladá rómske informačné strediská (v roku 1991 vo 
francúzsku, v roku 1992 v Albánsku). 

 
Tretí Svetový kongres Rómov sa uskutočnil v Göttingene v Nemecku 16. – 20. 5. 

1981. Zúčastnilo sa ho 300 delegátov z 22 štátov. Štvrtý kongres sa opäť koná 8. apríla 
v Seroku pri Varšave v Poľsku (8.-11.4.1990). Pred začatím kongresu sa zišla pracovná 
skupina, ktorá sa zaoberala medzinárodnou štandardizáciou rómskeho jazyka. Skupina prijala 
súbor rozhodnutí, ktoré slúžia ako základ práce v tejto oblasti. Kongresu sa zúčastnilo 250 
delegátov z 24 krajín. Po prvý raz v dejinách sa konal medzinárodný kongres Rómov vo 
východoeurópskom štáte. Veľkú väčšinu tvorili delegácie východných štátov, ktoré sa 
dovtedy nemali možnosť zúčastňovať kongresov.  

 
V súčasnosti sa čoraz častejšie zvolávajú schôdze na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Medzinárodné a národné inštitúcie začínajú pomaly chápať dôležitosť rómskeho partnera. 
Medzinárodná rómska únia /International Romani Union/ Romano Maškarthenutno 
Khetanipen vyvíja od začiatku 90. rokov významnú úlohu na medzinárodnej úrovni. 
Významným spôsobom sa prejavila v spolupráci s Radou Európy a Európskym 
spoločenstvom. 
 


