
Rómovia – Uznávaná pracovná sila v Európe 

 

Na Slovensku je nedostatok pracovníkov, pričom v krajine žijú ľudia, ktorí by pravidelnú prácu súrne 

potrebovali. 
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Roman Gábor a Slávo Hada pochádzajú z chudobných pomerov. Pre spoločnosť KOSIT vo 

východoslovenskom meste Košice, ktorá sa zaoberá zberom a likvidáciou odpadu, vykonávajú len 

jednoduché práce údržby, ako je kosenie trávy alebo odhŕňanie snehu. Ale majú stálu prácu, vlastnia 

dom v okolí Košíc a žijú v stabilných rodinných pomeroch – sú teda vo svojej komunite skôr výnimkou. 

Gábor a Hada patria k rómskej menšine, z ktorej mnohí žijú na Slovensku a v iných krajinách východnej 

Európy v chudobných podmienkach. 

 

Veľký deficit vo vzdelaní 

Podľa štatistiky agentúry Európskej únie Agency for Fundamental Rights malo v roku 2021 na 

Slovensku len 33 percent Rómov platenú prácu. 60 percent 16 - 24 ročných Rómov si prácu nehľadalo, 

nevzdelávali sa, ani neboli súčasťou tréningového programu. Ľudsky je to dráma, hospodársky pre 

Slovensko záťaž. 

Že cena tejto nedostatočnej integrácie je značná, zistili slovenskí vedci už v roku 2009. Napriek tomu sa 

situácia Rómov zlepšuje len pomaly. To sa ukazuje aj na trhu práce. 

Na Slovensku, ako aj inde v strednej a východnej Európe, vládne nedostatok pracovnej sily. Tento trend 

by sa mal síce v nasledujúcich mesiacoch kvôli aktuálnej hospodárskej situácii zmierniť, ale 

v konečnom dôsledku ide o štrukturálny fenomén. 

 „V prvých mesiacoch je fluktuácia medzi zamestnancami spoločnosti nadpriemerne vysoká. Následne 

sa ale dostáva do normálu“, hovorí Richard Biznár, CFO KOSIT. 

Medzi absolventami Univerzity v Bratislave je síce mnoho ekonómov, konštatuje Richard Biznár, 

finančný riaditeľ spoločnosti KOSIT, ktorá zamestnáva aj Gábora a Hadu, avšak chýbajú zamestnanci, 

ktorí by sa mohli naučiť zručnostiam „on the job“, a ktorí by sa potom vo výrobných branžiach 

vypracovali. Ponuka a dopyt na trhu práce nejdú ruka v ruke. 

„Riešenie problému spočíva v tom, aby sme početnú rómsku menšinu konečne integrovali“, tvrdí 

sociálny výskumník Abel Ravasz. „Je na to najvyšší čas.“ Pretože nároky na zamestnancov neustále 

rastú, bude integrácia o to náročnejšia, o čo dlhšie bude odďaľovaná. 



Rómovia sú považovaní za najväčšiu etnickú menšinu v Európe. Existujú veľmi odlišné odhady, aká 

veľká táto pôvodne z indického subkontinentu pochádzajúca skupina obyvateľov vlastne je. Rada 

Európy vychádzala pred niekoľkými rokmi z čísla 10 až 12 miliónov. 

Na Slovensku žije okolo 500 000 Rómov, čo je približne 9 percent populácie. Počas komunizmu pred 

rokom 1989 boli aj Rómovia do pracovného života integrovaní. Pracovať bolo vo východnom bloku 

povinnosťou. Nie každá práca mala síce ekonomicky zmysel, ale takéto miesta zastávali tak Slováci, 

ako aj Rómovia. 

Keď bola na Slovensku začiatkom 90-tych rokov zavedená trhová ekonomika, boli práve Rómovia tí, čo 

týmto prevratom veľa stratili. Priemyselné podniky zrušili tisíce pracovných miest a miera 

nezamestnanosti prudko vzrástla. Štát neurobil nič, aby Rómov integroval do spoločnosti. A zostal 

nečinný minimálne 20 rokov, hovoria odborníci. 

Symbolom tohto zlyhania je Luník IX, infraštruktúrou nedostatočne zabezpečené panelákové sídlisko v 

Košiciach. Štát ho postavil v 70-tych rokoch minulého storočia najmä pre vojakov, policajtov a Rómov. 

Po prevrate sa policajti a vojaci odsťahovali. Rómovia ostali, vzniklo typické geto. 

V ošarpaných panelákoch žijú Rómovia v tiesnivej chudobe. Existuje aj pokrok. Odpadky sa už 

nehromadia ako predtým rovno pred domami, sú odvážané. To sa deje vďaka iniciatívam obyvateľov 

a sociálnych pracovníkov. 

Naopak, v blízkosti hlavnej cesty vznikli primitívne chatrče, kde tiež žijú Rómovia. Vodu si nosia 

v nádobách z vodovodného potrubia. Luník IX a chatrče sú symbolom toho, ako štát nezvláda situáciu 

s touto menšinou. Existujú pokroky, tie sú ale pomalé. 

Pracujúci migranti sú obľúbení 

Podobne je to aj v oblasti práce. Slovenskí podnikatelia dlho otáľali zamestnať Rómov. Problém 

s nedostatkom pracovnej sily riešia ešte stále iným spôsobom. Sprostredkovatelia získavajú pre firmy 

zamestnancov na Ukrajine, v Srbsku, v Rumunsku alebo dokonca v juhovýchodnej Ázii. „Agentúry 

poskytujú presne taký počet a druh zamestnancov, akých spoločnosti chcú“, hovorí vedec Ravasz. 

Až asi pred desiatimi rokmi si manažéri firiem uvedomili, aký nevyužitý potenciál drieme v rómskych 

komunitách. Na počudovanie išlo predovšetkým o zahraničné spoločnosti, ktoré prišli na Slovensko 

kvôli nízkym mzdám. US Steel, výrobca domácich spotrebičov Whirlpool, alebo taliansky producent 

záhradného náčinia Stiga, spustili programy na začlenenie Rómov do pracovného procesu a boli za to 

ocenení. 

Zo začiatku zamestnávali spoločnosti Rómov predovšetkým v sezónnych špičkách, napr. Stiga v lete. 

Celoročne obsadené pozície boli výnimkou. Medzičasom začali niektoré firmy otvorene komunikovať, 

že zamestnávajú Rómov, hovorí Ravasz. To im dáva otvorený imidž. Oproti tomu iní zaobchádzajú 

s touto témou naďalej diskrétne, pretože predsudky voči Rómom sú stále neúprosné. 



Zástupcovia spoločností takmer vždy zdôrazňujú, aká je to citlivá téma. Najčastejšie hovoria, 

nasledujúc súčasný trend, všeobecne o ich inkluzívnej zamestnaneckej stratégii. Slovu Róm sa 

vyhýbajú, hoci ide práve o túto skupinu obyvateľstva. 

Spoločnosť KOSIT, ktorá 95 percentami patrí finančným investorom, je výnimkou. Finančný riaditeľ 

Biznár si už nespomína, prečo jeho spoločnosť začala zamestnávať Rómov. „Ľudia si našli u nás prácu, 

lebo to inde z rôznych dôvodov nebolo možné.“ Takmer štvrtinu všetkých zamestnancov tvoria práve 

členovia rómskej komunity.  

Vysoká fluktuácia klesá 

Medzičasom už spoločnosť vie, ako pracovať so zamestnancami, ktorí dlho žili na kraji spoločnosti. 

Gábor a Hada začínali v KOSITe, podobne ako viacerí Rómovia, len ako sezónni zamestnanci. Už dva 

roky ale pracujú na plný úväzok. Predtým boli zamestnaní u výrobcu automobilov. Pandémia však 

doľahla aj na tento sektor a došlo k prepúšťaniu, ktoré zastihlo aj Gábora a Hadu. Práca v KOSITe je 

síce o niečo iná ako u výrobcu áut, o to ale menej monotónna, hovorí Gábor. 

„Spoločnosti ako KOSIT sú pre mnohých Rómov prvým miestom, kde prídu do kontaktu so 

zamestnaneckou kultúrou“, hovorí Biznár. Počas prvých 12 až 24 mesiacov je fluktuácia medzi 

zamestnancami spoločnosti preto nadpriemerne vysoká. Následne sa dostáva do normálu. Avšak aj 

v KOSITe vykonávajú Rómovia predovšetkým manuálnu prácu, v kancelárii a v manažmente nepracujú 

takmer vôbec. „Relatívne nízka úroveň vzdelania bráni postupu na lepšie platené pracovné miesta“, 

hovorí Biznár. 

Diskriminácia mnohých Rómov začína už v detstve. Prekážkou je jazyk. Veľa rómskych detí nerozpráva 

na začiatku školskej dochádzky dobre po slovensky. Sú preto preradené do špeciálnej školy a ocitnú sa 

tak v ešte väčšej nevýhode. „Náš školský systém prehlbuje rozdiely medzi deťmi, namiesto toho, aby 

ich redukoval“, kritizuje Ravasz. Mnohé deti nezvládnu ani dokončiť povinnú deväťročnú školskú 

dochádzku.  

Škola nevytvára rovnosť 

„Deti potrebujú špeciálnu starostlivosť“, hovorí aj Veronika Fričová z Karpatskej nadácie v Košiciach. Na 

to ale školský systém na Slovensku nie je pripravený. 

Nadácia sleduje rôzne priority; jeden projekt spočíva v tom, pripraviť rómske ženy na potreby trhu 

práce. „Ženy čelia ešte väčším prekážkam ako muži“, hovorí Fričová.  

V marginalizovaných rómskych komunitách je len málo žien zamestnaných, rozšírené sú tehotenstvá 

tínedžeriek a veľa mladých žien nerozhoduje o počte svojich detí. „Marginalizovaným ľuďom sa dá 

pomôcť len komplexným prístupom“, hovorí Fričová. 

Na to sú však práve teraz zlé časy. Dôsledky pandémie a vojny na Ukrajine, ako aj inflácia, sú pre 

znevýhodnených ľudí obzvlášť ťažké. Údaje agentúry Európskej únie Agency for Fundamental Rights 

poukazujú v každom prípade na to, že Rómovia majú opäť viac ťažkostí nájsť si zamestnanie. 

Integrácia sa skomplikovala, píše organizácia v správe, ktorá bola zverejnená v októbri tohto roku. 


