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Populácia Rómov na Slovensku a možnosti jej prognóz ovania 

Abstrakt 
Cieľom tejto práce je analyzovať a zhodnotiť demografickú reprodukciu rómskej 
populácie na Slovensku. V prvej časti práce je pozornosť zameraná na analýzu 
demografických procesov a tiež vybraných populačných štruktúr. Základ práce 
spočíva predovšetkým v popise plodnosti a úmrtnosti. Okrem toho analyzujeme 
tiež umelú a spontánnu potratovosť a zdravotný stav Rómov. Z pohľadu 
populačných štruktúr bola naša pozornosť venovaná najmä štruktúre podľa veku, 
rodinného stavu a najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Dôležitou pre celkové 
pochopenie reprodukčného správania je tiež charakteristika rómskej rodiny. Na 
základe týchto poznatkov bola vypracovaná prognóza Rómov na Slovensku pre 
obdobie rokov 1981–2030. Práca tak chce predovšetkým poukázať na zmeny 
v reprodukčnom správaní rómskej populácie na Slovensku a jej možný vývoj do 
budúcnosti. 

Kľúčové slová: rómska populácia, plodnosť, úmrtnosť, potratovosť, zdravotný 
stav, rómska rodina, populačné štruktúry, projekcia, Slovenská republika 

Roma population in Slovakia and possibilities of it s prediction 

Abstract 
The aim of this thesis is to analyze and evaluate the demographic reproduction of 
the Roma population in Slovakia. In the first part, attention is focused on 
analyzing demographic processes as well as selected population structures. 
Primarily, we focus on the description of fertility and mortality. In addition, we 
analyze induced and spontaneous abortion and health condition of the Roma. In 
terms of population structures, our attention turned to the structure according to 
age, marital status and highest educational attainment. One of the prerequisites to 
the overall understanding of reproductive behavior is also a characterization of the 
Roma family. Based on these findings we prepared a projection of the Roma 
population in Slovakia for the period of 1981–2030. Thus, the thesis aims 
especially to point out the changes in the reproductive behavior of the Roma 
population in Slovakia and its possible development in the future. 

Keywords: Roma population, fertility, mortality, abortion, health condition, 
Roma family, population structures, population projection, Slovak Republic 
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1. Úvod a ciele práce 

Rómska populácia predstavuje dôležitú súčasť populácie Slovenska. Vďaka 
svojmu pôvodu, zvláštnym zvykom a tradíciám v kombinácii s určitou izoláciou 
od väčšinovej populácie si zachovala mnoho rozdielov v spoločenskom živote. 
Snáď najvýznamnejšou a najčastejšie reflektovanou je demografická reprodukcia.  

Na tomto mieste musíme povedať, že v mnohých prípadoch vieme len veľmi 
málo o reprodukčnom správaní Rómov na Slovensku. Viaceré poznatky sú skôr 
len dohadmi ako reálne podloženými faktami. Daná situácia je preto príčinou 
veľkého počtu nepresností a zavádzajúcich informácii o rómskej populácii. 
Pravdepodobne najrozšírenejšou témou verejných diskusií je strach z početnej 
prevahy Rómov na Slovensku. Nekritické  hodnotenie dát zo segregovaných 
rómskych osád spolu s neznalosťou demografických zákonov prináša celý rad 
problémov, ktoré sa premietajú do spoločenského diskurzu. Správy o veľkom 
počte detí a najmä veľkých populačných prírastkoch sú vnímané veľmi citlivo 
a väčšinou k nim nerómske obyvateľstvo zachováva negatívny postoj. Všeobecná 
generalizácia a tiež  homogenizácia Rómov prináša do verejnej diskusie takmer 
všeobecne prijímané vnímanie reprodukčného správania. Všetky rómske ženy 
majú veľa detí, do materstva vstupujú veľmi mladé a ich plodnosť sa neustále 
zvyšuje.  

Príčiny tejto situácie je potrebné hľadať v nedostatku možností ako analyzovať 
aktuálne reprodukčné správanie Rómov na Slovensku. Z tohto dôvodu je hlavným 
cieľom predloženej dizertačnej práce analýza charakteru demografickej 
reprodukcie a reprodukčného správania Rómov na makro a mikro úrovni. Okrem 
toho sme sa pokúsili identifikovať jej hlavné zmeny. Pretože hlavný cieľ našej 
práce leží predovšetkým v analýze reprodukčného správania, snažili sme sa podať 
informáciu o všetkých demografických procesoch. Vzhľadom k druhému cieľu 
a dostupnosti údajov najväčšia pozornosť bola venovaná plodnosti a úmrtnosti. 
Vyvrcholenie nášho úsilia spočívalo vo vypracovaní prognózy rómskej populácie 
na Slovensku do roku 2030.    
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2. Materiály a metódy 

Hlavné ciele našej práce boli výrazne obmedzené dostupnými údajmi. Po druhej 
svetovej vojne sa rómska národnosť nezisťovala. Dáta zo štatistického zisťovania 
prirodzeného a migračného pohybu nie je možné kvôli ich výraznému 
podhodnoteniu použiť. Z týchto dôvodov sme sa snažili použiť všetky relevantné 
zdroje údajov. Metodika práce preto bola úzko spojená s charakterom jednotlivých  
vstupných dát.  

Celkovo môžeme vstupné dáta rozdeliť do dvoch veľkých skupín. Prvú 
skupinu tvorili údaje získané zo sčítaní ľudu z roku 1970, 1980 a obyvateľov 
z roku 2001. Tieto boli použité pre analýzu generačnej plodnosti rómskych žien 
(resp. cigánskych ženy) a populačných štruktúr. Generačné údaje boli dostupné 
len pre analýzu plodnosti.   

Druhá skupina sa skladala z údajov z evidencie prirodzeného a migračného 
pohybu. Vzhľadom na vyššie spomenuté problémy sme tieto údaje použili len za 
účelom analýzy reprodukcie obyvateľstva rómskych lokalít. Rómske lokality 
predstavujú súbor obcí, ktoré podľa údajov z Atlasu rómskych komunít na 
Slovensku mali najväčší podiel Rómov (Atlas, 2004). Pre naše účely sme vybrali 
len obce, kde podiel Rómov bol 70 % a vyšší (pracovný názov Rómske lokality 
70+). Z tejto skupiny bola následne vyselektovaná špecifická skupina obcí 
s podielom Rómov 95 a viac percent (Rómske lokality 95+). Dáta nám na jednej 
strane síce dovolili charakterizovať všetky demografické procesy, no na druhej 
strane popisujú len špeciálnu skupinu Rómov, ktorú môžeme označiť ako 
segregované skupiny.  

V analýze plodnosti sme mohli využiť transverzálny aj generačný pohľad 
a zamerať sa tiež na porovnanie plodnosti medzi ženami z rómskych lokalít, 
rómskej národnosti a populácie Slovenska. Údaje, ktoré sme za týmto účelom 
použili, pochádzali zo štatistického zisťovania prirodzeného pohybu z internej 
databázy Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR, 1996–2009) a zo 
sčítaní 2001, 1980 a 1970.  

Prierezové ukazovatele boli konštruované z interných údajov ŠÚ SR. Pre 
všetky demografické procesy sme počítali predovšetkým bežne používané 
indikátory (ako napr. úhrnnú plodnosť, úhrnnú umelú potratovosť, priemerný vek 
pri prvom pôrode a pod.) Za účelom detailnejšej analýzy plodnosti a úmrtnosti 
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Conclusions 

The biggest differences in the process of fertility exist between segregated and 
integrated groups of Roma. Women living in segregated Roma settlements 
entering into the parenthood early and more often than the women from the 
integrated group. In general, we can say that the fertility level of women from the 
Roma communities in comparison with women in Slovakia was significantly 
higher in all age groups. The early onset of reproduction was also confirmed by 
the timing of fertility. Women from Roma localities become mothers much earlier 
than women in Slovak population. The high fertility of unmarried women causes 
that the proportion of children born out of wedlock was higher not only at a young 
age and first order. Cohort analysis of fertility of Roma women has confirmed the 
onset of significant changes in the process of fertility as a result of the gradual 
spread of deliberate restriction of family size. Wider application of the 
transformation process of fertility can be seen especially in the generations born 
after World War II. Analysis of the abortion process in Roma locations pointed to 
its overall higher intensity. It was due to high intensity of spontaneous abortion, 
which was more than double compared to the entire population of Slovakia.  

According our analysis the life expectancy at birth of segregated Roma 
population was in the male population lower by 5,0–6,5 years and in female 
population by 7,5–9,4 years than in Slovakia. Analysis of probability of dying by 
sex and age showed that both sexes in all age groups have higher intensity of 
mortality. The greatest differences exist in infant and childhood mortality. 
Decomposition analysis of differences in life expectancy at birth showed, that a 
crucial role in decreasing life expectancy in population of Roma localities was 
played by the worst mortality characteristics in infant age and around the age 
group of 50 and over for males and for women around the age group of 45 and 
over. In terms of mortality by cause of death the worst situation was in circulatory 
system. Roma from segregated settlements have not only shorter life expectancy, 
but much of the remaining years they survive in poor health. 

All variants of the forecast show that the number of Roma in Slovakia will 
increase throughout the forecast period. The growth rate will gradually slow down 
after year 2008. Expected changes in the demographic reproduction will sign 
under the age structure.  
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boli vypočítané tabuľky plodnosti (viac pozri Potančoková, 2010) a úmrtnosti. 
Okrem toho v prípade úmrtnosti bola použitá metóda dekompozície rozdielov 
stredných dĺžok života podľa veku a príčin smrti (Arriaga, 1984) a analyzovaný 
zdravotný stav Rómov na základe niektorých terénnych zisťovaní za účelom 
identifikácie príčin horších úmrtnostných pomerov.    

V prípade generačnej analýzy sme pracovali so sčítaním obyvateľov 2001 
(detailné údaje ŠÚ SR) a s údajmi zo sčítaní ľudu 1970 a 1980. Z týchto zdrojov 
sme počítali konečnú plodnosť, bezdetnosť, štruktúru žien podľa počtu detí 
a pravdepodobnosť zväčšenia rodiny. Všetky výsledky sme sa snažili navyše 
porovnávať s celou populáciou Slovenska za účelom lepšieho pochopenia 
charakteru reprodukcie Rómov.  

Z metodického pohľadu spomínaná prognóza rómskej populácie na Slovensku 
bola založená na klasicky používanom kohortne-komponentom modeli a počítaná 
v troch variantoch (nízky, stredný, vysoký). 

3. Plodnos ť, potratovos ť a ukon čené tehotenstvá  

Výsledky našej analýzy ukázali, že na rómsku populácia nie je možné z hľadiska 
reprodukčného správanie nazerať ako na homogénnu skupinu. Najväčšie rozdiely 
v procese plodnosti existujú medzi segregovanou a integrovanou skupinou Rómov. 
Ženy žijúce v segregovaných rómskych osadách vstupujú do rodičovstva skôr                
a častejšie ako ženy žijúce integrovane. Úhrnná plodnosť žien z rómskych lokalít, 
ktoré možno považovať za príklad segregovaných osadách, dosiahla viac ako štyri 
deti na jednu ženu. Ženy z čiastočne integrovaných skupín mali úhrnnú plodnosť  
v rozmedzí 2,5 až 3,0 detí. Podľa našich predpokladov by sa plodnosť žien 
žijúcich integrovane mala pohybovať na úrovni približne 2,0 detí.  

Všeobecne môžeme povedať, že úroveň plodnosti žien z rómskych komunít          
v porovnaní so ženami na Slovensku bola významne vyššia vo všetkých vekových 
skupinách. Najväčšie rozdiely existovali vo veku do 25 rokov. Naopak najmenšie 
rozdiely v intenzite plodnosti môžeme vidieť vo vekovej skupine 25–29, kedy 
ženy na Slovensku dosahovali najvyššiu plodnosť. 

Špecifický charakter plodnosti v rómskych lokalitách je možné najlepšie 
vnímať pri porovnaní mier plodnosti podľa veku s vybranými populáciami 
Slovenska (pozri obr. 1). Maximum plodnosti osôb z rómskych lokalít existovalo 
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na začiatku reprodukčného veku. Vysvetlenie tejto skutočnosti spočíva 
predovšetkým v odlišnom charaktere plodnosti z pohľadu rodinného stavu.  
Plodnosť žien na Slovensku bola predovšetkým spojená s manželstvom. Až 
v posledných dvoch desaťročiach sledujeme uvoľnenie tohto vzťahu. Na druhej 
strane je tento proces sprevádzaný odkladaním rodenia prvých detí do vyššieho 
veku. Úzky vzťah medzi manželstvom a plodnosťou preto neumožňovala ženám 
na Slovensku, aby sa stávali matkami tak skoro.  

Vysoký podiel detí narodených mimo manželstva a tiež vyššia plodnosť 
slobodných žien ukazujú, že vzťah medzi plodnosťou a sobášnosťou bude 
v rómskych lokalitách pomerne slabý.  

V súvislosti so skorým vstupom do rodičovstva je potrebné vziať do úvahy 
niekoľko faktorov. Predovšetkým sa zdá, že skoré materstvo v rómskych osadách 
sa nepovažuje za problém. Na druhej strane predpokladáme, že nízky priemerný 
vek pri narodení prvého dieťaťa je spojený s postavením žien v rómskych 
komunitách, načasovaním aktívneho sexuálneho života, s malým množstvom 
alternatívnych možností k rodičovstvu a tiež obmedzenými možnosťami účinnej 
antikoncepcie. Okrem toho dôležitý faktor spočíva v pôsobení rovesníckych 
skupín, kde je bežné, že sa ženy do svojich dvadsiatich rokov stávajú matkami. 

Obr. 1: Miery plodnosti podľa veku 

 

Skorý vstup do reprodukcie potvrdilo aj časovanie plodnosti. Ženy z rómskych 
lokalít sa matkami stávali oveľa skôr ako ženy v populácii Slovenska. Priemerný 
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Fig. 8–10: 2010, 2020, 2030 Expected Population Age Structure compared with 1980 
Initial Age Structure (Roma population, medium variant);  
Fig. 10: 2030 Expected Population Age Structure (Roma) compared with 2030 Expected 
Population Age Structure of Slovakia (medium variant)    
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the Roma population in the coming years will fall to the child component and a 
slight increase in the proportion of people aged over 60 years. In 2030, the 
proportion of children up to the age 15 will fall from 43% to almost 25% while the 
share of persons aged 60 and older will increase from 4% to almost 11%. 

Tab. 6: Expected development of Roma population and its main age groups 
Variant 1980* 1990 2000 2010 2020 2030 

Population size (thousands) 
Low 225 293 368 445 512 565 
Medium 225 292 368 451 527 592 
High 225 295 377 467 556 637 

Share of children up to 15 years (%) 
Low 43,6 40,8 36,5 31,9 27,0 22,3 
Medium 43,6 41,5 37,6 33,5 29,2 24,9 
High 43,6 42,0 38,6 35,0 31,2 27,4 

Share of elderly over 65 years (%) 
Low 3,0 2,6 3,2 3,4 5,2 8,3 
Medium 3,0 2,4 2,9 2,9 4,4 7,0 
High 3,0 2,4 2,7 2,7 3,9 6,0 

Share of person aged 15–64 (%) 
Low 53,4 56,5 60,3 64,7 67,8 69,3 
Medium 53,4 56,1 59,5 63,6 66,4 68,1 
High 53,4 55,6 58,6 62,3 64,8 66,6 
Notes: 1980* initial year 
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vek pri narodení prvého dieťaťa bol okolo 20,4 (Rómske lokality 95 +), resp. 20,9 
rokov (Rómske lokality 75+). Polovica žien porodila svoje prvé dieťa do 19. roku. 
V populácii Slovenska mediánový vek pri narodení prvého dieťaťa dosiahol 
takmer 23,5 rokov a priemerný vek pri narodení prvého dieťaťa bol takmer 
25 rokov. Navyše, naša analýza potvrdila kratšie medzipôrodné intervaly.  

Vysoká plodnosť nevydatých žien spôsobuje, že podiel detí narodených mimo 
manželstva je vyšší nielen v mladom veku a u detí prvého poradia. Pre veľkú 
skupinu žien z rómskych lokalít zohráva plodnosť mimo manželstva dôležitú 
reprodukčnú stratégiu.  

Tab. 1: Základné charakteristiky plodnosti, potratovosti a ukončených tehotenstiev 

Ukazovateľ 
Rómske lokality 

(95+) 
Rómske lokality 

(70+) 
Populácia 
Slovenska 

Úhrnná plodnosť 4,76 4,15 1,31 

Podiel detí narodených mimo 
manželstva (v %) 

60,9 49,2 22,3 

Priemerný vek pri 1. pôrode 20,38 20,88 24,96 

Mediánový vek pri 1. pôrode 18,13 18,47 23,48 

Úhrnná spontánna potratovosť 0,28 0,28 0,12 

Úhrnná umelá potratovosť 0,44 0,43 0,42 

Úhrnná miera ukončených 
tehotenstiev (na 1 ženu) 

5,54 4,89 1,85 

Kohortná analýza plodnosti rómskych žien potvrdila vznik jej významných 
zmien v dôsledku postupného rozširovania vedomého obmedzenia veľkosti rodiny. 
Širšie uplatnenie transformačného procesu možno vidieť predovšetkým 
v generáciách narodených po druhej svetovej vojne.  

Z dlhodobého hľadiska priemerný počet detí na jednu ženu klesol zo 6 detí           
v generácii z druhej polovice 20. rokov na takmer 4 deti u žien narodených 
v 50. rokoch. Tieto zmeny sú predovšetkým výsledkom obmedzenia veľkosti 
rodiny. Potvrdzuje to aj analýza medzigeneračného vývoja pravdepodobnosti 
zväčšenia rodiny (pozri obr. 5). Aj napriek poklesu plodnosti v rómskej populácii 
majú ženy s tromi a viac deťmi stále veľkú prevahu. 
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Obr. 2–3: Podiel detí narodených mimo manželstva podľa poradia a veku matky,          
Rómske lokality, Populácia Slovenska, 1996–2009  

 

Obr. 4–5: Konečná plodnosť rómskych žien a žien Slovenska                                            
Pravdepodobnosť zväčšenia rodiny 

 

Analýza procesu potratovosti v rómskych lokalitách poukázala na jej celkovo 
vyššiu intenzitu (pozri tabuľku 1). Tento fakt bol spôsobený predovšetkým 
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Tab. 5: Considered Variants of Fertility and Mortality Future Development 

Year 

Fertility (Total fertility 
rate) 

Mortality (Life expectancy at birth) 

Men Women 

Variant Variant Variant 

Low Medium High Low Medium High Low Medium High 

1980* 4,62 4,62 4,62 54,1 54,1 54,1 58,4 58,4 58,4 

1985 3,98 4,10 4,22 59,2 57,1 56,6 63,6 61,6 61,1 

1990 3,53 3,67 3,81 61,6 59,6 58,7 66,9 64,9 64,1 

1995 3,24 3,41 3,58 63,7 61,6 60,5 69,1 67,1 66,0 

2000 2,96 3,15 3,34 65,5 63,5 62,3 70,9 68,9 67,7 

2005 2,69 2,90 3,11 66,9 64,7 63,3 72,4 70,4 69,0 

2010 2,42 2,64 2,86 67,9 65,7 64,1 73,6 71,6 70,1 

2015 2,16 2,39 2,62 68,8 66,5 64,7 74,6 72,6 70,9 

2020 1,99 2,22 2,46 69,8 67,5 65,5 75,7 73,6 71,8 

2025 1,82 2,07 2,31 71,1 68,6 66,4 76,9 74,9 73,0 

2030 1,69 1,92 2,19 72,3 69,8 67,5 78,3 76,2 74,3 
Notes: 1980* initial year 

All three variants of the forecast show that the number of Roma in Slovakia 
will increase throughout the forecast period, although the growth rate will 
gradually slow down after year 2008. In 2010, according to the medium variant, 
the number of Roma in Slovakia could reach approximately 455 thousand person 
(8,4% of the whole Slovak population). In 2030 we expected that Roma 
population will have more than 590 thousand person. 

Relatively large increases in the number of Roma around the beginning of the 
21st. century are mainly the result of a very young age structure in combination 
with, still relatively high intensity of fertility. In addition, we expect that the 
reproduction age will reach numerous generations of women, so fertility decline 
cannot compensate these shifts in age structure. After 2008, all variants are 
expected to fall population increase. It will be result of decrease in live-births and 
an increase in the number of deaths. 

These changes are reflected in the character of the age structure of Roma 
population. Up to the year 2008 we expect expansion of its base, but in the next 
period will be less numerous. On the other hand, improvement of mortality 
conditions is signed by a gradual increase in the elderly. Overall, as expected, that 
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Tab. 3: Contributions of selected causes of death to the differences in life expectancy at 
birth between population of Roma localities and Slovak population, 1996–2009 

Causes of death 
Roma localities (95+) Roma localities (70+) 
Men Women Men Women 

years % years % years % years % 
Disease of the 
circulatory 
system 

2,69 41,4 3,74 39,6 1,96 40,2 3,65 48,8 

Neoplasms 0,51 7,9 1,79 18,9 0,81 16,6 0,75 10,0 
Diseases of the 
respiratory 
system 

1,20 18,4 1,61 17,1 0,78 16,0 1,13 15,1 

Disease of the 
digestive system 

0,13 2,0 0,19 2,0 0,01 0,5 0,13 1,7 

External causes 0,77 11,8 0,54 5,8 0,28 5,8 0,53 7,1 
Other causes 1,20 18,5 1,58 16,7 1,03 20,9 1,29 17,3 
Total 6,51 100,0 9,45 100,0 4,88 100,0 7,48 100,0 

Analysis of results from field surveys (for example Zdravie…2009) carried out 
Roma settlements in Slovakia in the last 5 years showed a significantly worse 
health status. Roma respondents, although more subjectively rated their health as 
good, but these results should be taken with great caution. It turns out that this 
method in Roma settlements, does not lead to relevant results. Diametrically 
different results have brought the incidence of chronic diseases and limitations of 
daily activities. With age, the disproportion between Roma and Slovak population 
dynamically grows. Roma from segregated settlements have not only shorter life 
expectancy, but much of the remaining years they survive in poor health. 
 
Tab. 4: Life expectancy at age 15–19 according to different health situations 

Answer 
Roma localities 

(95+) 
Roma localities 

(70+) 
Slovak  

population 
Men Women Men Women Men Women 

Chronic illness 
Yes 16,3 25,5 17,4 26,8 13,1 21,3 
No 34,0 32,0 34,4 32,4 41,9 42,2 
Total 50,3 57,6 51,8 59,2 55,0 63,6 

Daily activity restriction 
Yes 20,4 30,9 22,0 32,2 13,8 21,7 
No 29,9 26,7 29,8 27,0 41,2 41,9 
Total 50,3 57,6 51,8 59,2 55,0 63,6 

Data source: Roma localities survey Zdravie…(2009); Slovak population EÚ-SILC 2007 
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spontánnou potratovosťou, ktorá bola viac ako dvojnásobná v porovnaní s celou 
populáciou Slovenska. Okrem toho bolo preukázané, že ženy v rómskych 
lokalitách sú často vystavené riziku opakovaného ukončenia tehotenstva 
interrupciou a samovoľným potratom. Z hľadiska problematiky antikoncepcie 
a plánovaného rodičovstva niekoľko štúdií (Bolfíková 2003, Filadelfiová, 
Mesochoritisová 2005; Valentovič, 2007; Filadelfiová, 2009) poukázalo na nízky 
podiel žien používajúcich moderné formy antikoncepcie, ale tiež na nízku 
informovanosť, silnú tabuizáciu tém týkajúcich sa sexuálneho správania, 
reprodukčného zdravia, plánovania rodiny, interrupcií a používania antikoncepcie. 
Ukazuje sa, že najmä staršie rómske ženy, ktoré už majú viac detí, sa snažia 
regulovať svoju plodnosť pomocou účinných foriem antikoncepcie, najmä vo 
forme IUD. Môžeme sa domnievať, že mladé rómske ženy len minimálne 
používajú nejakú formu účinnej antikoncepcie a až po narodení určitého počtu detí, 
prípadne kvôli zdravotným komplikáciám, bránia ďalším tehotenstvám. V tejto 
súvislosti je zrejmé, že jednou z dôležitých foriem ex-post antikoncepcie sú umelé 
potraty. Dokazuje to aj štruktúra žien podstupujúcich potrat podľa veku a počtu 
detí, keď dominantné zastúpenie mali najmä staršie ženy s viacerými deťmi.  

Vysoká potratovosť a najmä plodnosť sa podpisujú pod výrazne odlišnú 
intenzitu ukončených tehotenstiev. V priemere na jednu ženu z rómskych lokalít 
by pripadalo takmer 5,5 tehotenstva, kým v populácii Slovenska to bolo menej ako 
1,9 tehotenstva. Okrem toho existujú tiež značné rozdiely v zastúpení jednotlivých 
spôsobov ukončenia tehotenstva. Kým v populácii Slovenska, takmer 30 % 
tehotenstiev skončilo potratom, v rómskych lokalitách viac ako 85 % tehotenstiev 
skončilo živonarodeným dieťaťom. Tieto rozdiely nachádzame aj v jednotlivých 
vekových skupinách, a to najmä u dievčat do 20 rokov a u žien vo veku nad 
40 rokov, kde je častejšia tendencia ukončiť tehotenstvo pôrodom ako potratom 

4. Úmrtnos ť a zdravotný stav  

Podľa výsledkov Kalibovej (1988, 1989, 1991) v rokoch 1970–1980 bola stredná 
dĺžka života pri narodení u rómskych mužov 55,3 rokov a u rómskych žien 
59,5 roka. Dojčenská úmrtnosť sa odhadovala na 40 ‰. Úmrtnosť rómskej 
populácie v celom Československu bola približne na rovnakej úrovni, ako 
dosahovala Česká republika v tridsiatych rokoch. 
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Hodnotenie súčasných úmrtnostných pomerov Rómov je veľmi problematické 
z dôvodu nedostatku potrebných údajov, a takmer nemožné v prípade hodnotenia 
celej rómskej populácie na Slovensku. To bol hlavný dôvod, prečo sme 
analyzovali len úmrtnosť osôb z rómskych lokalít v rokoch 1996–2009 a to tiež            
v porovnaní s populáciou Slovenska. Stredná dĺžka života pri narodení mužov                 
z rómskych lokalít (95 +) bola 63,3 rokov a v prípade populácie rómskych lokalít 
(70 +) dosahovala približne 64,9 rokov. U žien sa pohybovala na úrovni 
68,4 rokov (95+), respektíve 70,3 rokov (70 +). Na základe týchto výsledkov 
môžeme predpokladať, že stredná dĺžka života pri narodení je u mužov zo 
segregovaných osád približne o 5,0–6,5 rokov a u žien o 7,5–9,4 rokov nižšia ako 
v prípade populácie Slovenska. 

 Analýza pravdepodobnosti úmrtia podľa pohlavia a veku v rómskych 
lokalitách ukázala, že obe pohlavia vo všetkých vekových skupinách mali vyššiu 
intenzitu úmrtnosti ako populácia Slovenska. Najväčšie rozdiely boli 
v dojčenskom a detskom veku, kde úmrtnosť chlapcov a dievčat z rómskych 
lokalít bola 2–4 krát vyššia. Najmenšie rozdiely existujú medzi mužmi vo veku 
20–35 rokov a u žien vo veku 10–19 rokov. 

  Značné rozdiely v intenzite úmrtnosti medzi populáciou rómskych lokalít 
a Slovenska vystihujú príspevky jednotlivých vekových skupín k rozdielom 
strednej dĺžky života pri narodení. Veľký význam pre celkovú úmrtnosť                           
v rómskych lokalitách má najmä úmrtnosť detí do jedného roku života. Naša 
analýza ukázala asi 3,0–3,5-krát vyššie hodnoty v porovnaní s populáciou 
Slovenska. Jej dôležitou charakteristikou bola vyššia ponovorodenecká úmrtnosť, 
ktorá predstavovala až 60 % z celkovej úmrtnosti do jedného roku života. Výrazne 
vyššia ponovorodenecká úmrtnosť môže naznačovať na intenzívnejší vplyv 
vonkajších faktorov (životné prostredie, starostlivosť o dieťa, využívanie lekárskej 
starostlivosti, socio-ekonomické podmienky) (Rychtaříková, 1999, 2000). 

Spoločne s niektorými biologickými dispozíciami (napr. nižšia pôrodná 
hmotnosť, kratšia pôrodná dĺžka, vyšší koeficient inbrídingu) (Bernasovská et al., 
1977; Bernasovský, Bernasovská, 1985; Šaška, 2002; Ferak, Siváková, Siegelová, 
1987) môžu mať vplyv na nižšiu pravdepodobnosť prežitia v dojčenskom veku. 

Dekompozícia rozdielov stredných dĺžok života pri narodení medzi populáciou 
Slovenska a rómskych lokalít potvrdila, dôležitú úlohu dojčenskej úmrtnosti             
(1,2 rokov u mužov, 20 % a 0,9 rokov u žien, 10 %). Okrem najmladšej vekovej 
skupiny výrazné príspevky boli sústredené vo veku 50 a viac rokov u mužov                
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Tab. 3: Contributions of selected causes of death to the differences in life expectancy at 
birth between population of Roma localities and Slovak population, 1996–2009 

Causes of death 
Roma localities (95+) Roma localities (70+) 
Men Women Men Women 

years % years % years % years % 
Disease of the 
circulatory 
system 

2,69 41,4 3,74 39,6 1,96 40,2 3,65 48,8 

Neoplasms 0,51 7,9 1,79 18,9 0,81 16,6 0,75 10,0 
Diseases of the 
respiratory 
system 

1,20 18,4 1,61 17,1 0,78 16,0 1,13 15,1 

Disease of the 
digestive system 

0,13 2,0 0,19 2,0 0,01 0,5 0,13 1,7 

External causes 0,77 11,8 0,54 5,8 0,28 5,8 0,53 7,1 
Other causes 1,20 18,5 1,58 16,7 1,03 20,9 1,29 17,3 
Total 6,51 100,0 9,45 100,0 4,88 100,0 7,48 100,0 

Analysis of results from field surveys (for example Zdravie…2009) carried out 
Roma settlements in Slovakia in the last 5 years showed a significantly worse 
health status. Roma respondents, although more subjectively rated their health as 
good, but these results should be taken with great caution. It turns out that this 
method in Roma settlements, does not lead to relevant results. Diametrically 
different results have brought the incidence of chronic diseases and limitations of 
daily activities. With age, the disproportion between Roma and Slovak population 
dynamically grows. Roma from segregated settlements have not only shorter life 
expectancy, but much of the remaining years they survive in poor health. 
 
Tab. 4: Life expectancy at age 15–19 according to different health situations 

Answer 
Roma localities 

(95+) 
Roma localities 

(70+) 
Slovak  

population 
Men Women Men Women Men Women 

Chronic illness 
Yes 16,3 25,5 17,4 26,8 13,1 21,3 
No 34,0 32,0 34,4 32,4 41,9 42,2 
Total 50,3 57,6 51,8 59,2 55,0 63,6 

Daily activity restriction 
Yes 20,4 30,9 22,0 32,2 13,8 21,7 
No 29,9 26,7 29,8 27,0 41,2 41,9 
Total 50,3 57,6 51,8 59,2 55,0 63,6 

Data source: Roma localities survey Zdravie…(2009); Slovak population EÚ-SILC 2007 
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localities had worse mortality characteristics than the population of Slovakia. The 
greatest differences existed mainly in chapters respiratory and circulatory system 
and also in the group of other causes. 

The most important role in worse mortality in the group other causes was 
played by infant mortality and diseases of nervous system. The standardization 
also showed relatively small differences in the intensity of mortality caused by 
diseases of the digestive system.   

Tab. 2: Standardized mortality rates for selected causes of death, 1996–2009                      
(per 100, 000 men/women, WHO´s European standard) 

Causes of death 
Roma localities 

(95+) 
Roma localities 

(70+) 
Slovak population 

Men Women Men Women Men Women 
Diseases of circulatory 
system 

805 608 745 524 649 425 

Neoplasms 383 181 337 162 313 151 
External causes 105 38 100 36 97 23 
Diseases of the respiratory 
system 

133 111 105 79 82 39 

Disease of the digestive 
system 

57 32 63 29 73 31 

Other causes 121 91 113 83 77 51 

Main results of the decomposition show Table 3. A crucial role in differences 
in life expectancy at birth between Roma localities and Slovak population was 
played by the significant worse mortality conditions caused by circulatory system 
disease. Among men this contributed to a total gap of 2.0 (Roma 70+) resp. 2.7 
(Roma 95+) years, what representing i. e. 40 % of total differences in life 
expectancy at birth. In female population this cause of death reduced the value of 
life expectancy by approximately 3.7 years (40 resp. 49 % of difference). The 
second most important group for both sexes was other causes and in particular 
infant mortality. The smallest impact on differences in the life expectancy at birth 
between population of Roma localities and Slovak population had diseases of the 
digestive system. Effects of other causes of death can be seen in Table 3.  
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a u žien vo veku nad 45 rokov. Celkovo v mužskej časti príspevky vo vekovej 
skupine 50–75 boli asi 3 roky a u žien vo veku 45–80 rokov to bolo dokonca až 
5,6 roku. 

Obr. 6–7: Dekompozícia strednej dĺžky života pri narodení medzi populáciou Slovenska 
a rómskych lokalít, Muži, Ženy, 1996–2009 

 

Aby sme dokázali hlbšie pochopiť charakter úmrtnosti a rozdielov medzi 
populáciou rómskych lokalít a Slovenska, ďalšia pozornosť bola zameraná na 
štrukturálne rozdiely úmrtnosti podľa príčin smrti. Ochorenia obehovej sústavy 
a nádorové ochorenia boli v rokoch 1996–2009 v populácii Slovenska zodpovedné 
za takmer 73 % všetkých úmrtí mužov a 82 % žien. V rómskych lokalitách tieto 
dve hlavné príčiny smrti spôsobili „len“ 60 % všetkých úmrtí mužov a 66 % 
všetkých úmrtí žien. Vďaka tomu bol podiel úmrtí na ochorenia dýchacej sústavy, 
vonkajšie príčiny a kategóriu iné príčiny vyšší. 

Populácia rómskych lokalít a Slovenska majú výrazne rozdielne vekové 
zloženie. Intenzita úmrtnosti podľa príčin je významne závislá práve na veku, 
a preto nie je možné túto skutočnosť prehliadnuť. Z tohto dôvodu sme použili 
metódu štandardizácie (WHO, európsky štandard) a tiež metódu dekompozície 
strednej dĺžky života pri narodení podľa príčin smrti (Arriaga, 1984).    

Na základe porovnania štandardizovaných mier úmrtnosti môžeme povedať, že 
u oboch pohlaví a takmer vo všetkých príčinách smrti v populácii rómskych 
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lokalít vykazovala horšie úmrtnostné charakteristiky ako populácia Slovenska. 
Najväčšie rozdiely spočívali v kapitole ochorenia dýchacej a obehovej sústavy 
a tiež v skupine iné príčiny. V prípade skupiny iné príčiny najväčšiu úlohu 
zohrávala úmrtnosť detí do jedného roku života a ochorenia nervovej sústavy. 
Štandardizácia tiež ukázala malé rozdiely v intenzite úmrtnosti zapríčinenej 
ochoreniami tráviacej sústavy. 

Tab. 2: Štandardizované miery úmrtnosti na vybrané príčiny smrti, 1996–2009                      
(na 100, 000 mužov/žien, WHO európsky štandard) 

Kapitola príčin smrti 

Rómske lokality 
(95+) 

Rómske lokality 
(70+) 

Populácia 
Slovenska 

Muži Ženy Muži Muži Ženy Muži 

Obehová sústava 805 608 745 524 649 425 
Nádory 383 181 337 162 313 151 
Vonkajšie príčiny 105 38 100 36 97 23 
Dýchacia sústava 133 111 105 79 82 39 
Tráviaca sústava 57 32 63 29 73 31 
Ostatné príčiny 121 91 113 83 77 51 

Hlavné výsledky dekompozície zobrazuje tab. 3. Dominantnú úlohu 
v rozdieloch strednej dĺžky života medzi populáciou rómskych lokalít 
a populáciou Slovenska zohrávali výrazne horšie úmrtnostné pomery zapríčinené 
ochoreniami obehovej sústavy. U mužov stáli v pozadí zníženia strednej dĺžky 
života o 2,0 roky (Rómske lokality 70+) resp. 2,7 rokov (Rómske lokality 95+), čo 
predstavovalo približne 40 % z celého rozdielu. V ženskej populácii táto skupina 
príčin smrti redukovala strednú dĺžku života približne o 3,7 rokov (40 resp. 49 %). 
Druhá najdôležitejšia skupina u oboch pohlaví boli úmrtia v skupine iné príčiny 
a z nej najmä úmrtia do jedného roku života. Najmenší efekt na rozdiel medzi 
strednou dĺžkou života pri narodení populácie Slovenska a rómskych lokalít 
zohrávala úmrtnosť na ochorenia tráviacej sústavy. Efekt ostatných príčin smrti je 
možné vidieť v tab. 3.   

Analýza výsledkov z terénnych zisťovaní (napr. Zdravie...2009), ktoré sa 
uskutočnili v rómskych osadách na Slovensku v posledných 5 rokoch, ukázala na 
výrazne horší zdravotný stav. Rómski respondenti síce častejšie subjektívne 
hodnotili svoj zdravotný stav ako dobrý, no tieto výsledky je potrebné brať 
s veľkou rezervou. Ukazuje sa, že tento spôsob zisťovania v rómskych osadách 
nevedie k získaniu relevantných výsledkov. Diametrálne odlišné výsledky 
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the 50–75 age group was about 3 years and among women aged 45–80 years was 

even 5.6 years.  

Fig. 6–7: Decomposition of differences in life expectancy at birth between Slovak 
population and population of Roma localities, Men, Women, 1996–2009 

 

To understand the deeper circumstances of the mortality process and 
differences between the Roma localities and Slovak population attention focuses 
mainly on structural variations in mortality by cause of death.  

Diseases of the circulatory system and neoplasms were responsible for almost            
73 % of all events in male population and 82 % in female population in Slovakia 
between 1996 and 2009. In Roma localities the two main cause-of-death groups 
caused only 60 % of all male deaths and 66 % of all female deaths. Thanks to this 
fact the share of deaths due to diseases of the respiratory system, external causes 
and other causes was higher. 

Population of the Roma localities and Slovakia are considerably different each 
other in the age group. Mortality rate for each cause of death varies with age, and 
therefore it is not possible to depart from this fact. For this purpose, we used the 
method of standardization (WHO´s European standard) and also the 
decomposition of life expectancy at birth by cause of death.   

According to the comparison of standardized mortality rates, we can say that in 
both sexes and almost all chapters of the causes of death the population of Roma 
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with a population of Slovakia.  The life expectancy at birth of men from Roma 
localities (95+) was 63,3 years and from Roma localities (70+) reached 
approximately 64,9 years. For women the life expectancy at birth was 68,4 years 
(95+) respectively 70,3 years (70+). Because of that, we can dare to say that the 
life expectancy at birth of segregated Roma population was in the male population 
lower by 5,0–6,5 years and in female population by 7,5–9,4 years than in Slovakia.  
Analysis of probability of dying by sex and age in Roma localities showed that 
both sexes in all age groups have higher intensity of mortality than population in 
Slovakia. The greatest differences exist in infant and childhood mortality where 
mortality of boys and girls from Roma localities was 2–4 times higher. The 
smallest differences existed among men aged 20–35 years and women aged 10–19 
years. 

There were considerable differences between how much each group in 
population of Roma localities contributed to the overall gap in life expectancy 
with population of Slovakia. 

The great significance for the total mortality in Roma localities has infant 
mortality. Our survey showed approximately 3–3,5-times higher values in 
comparison with the population of whole Slovakia. An important characteristic of 
infant mortality in the Roma communities was a higher level of postneonatal 
mortality that the overall infant mortality accounted for 60 %. Significantly higher 
intensity of postneonatal mortality can be indicate more intensive impact of 
external factors (e. g. environment, child care, use of medical care, socioeconomic 
conditions) (Rychtaříková, 1999, 2000). Together with some biological 
predispositions (e.g. lower birth weight, shorter birth length higher coefficient of 
inbreading) (Bernasovská et al., 1977; Bernasovský, Bernasovská, 1985; Šaško, 
2002; Ferák, Siváková, Siegelová, 1987) they may affect the lower probability of 
survival during postneonatal age. 

Decomposition analysis of differences in life expectancy at birth showed, that 
a crucial role in decreasing life expectancy in population of Roma localities was 
played by the worst mortality characteristics in age under one year (1,2 years for 
men, i. e. 20 % and 0,9 years for women, i. e. 10 %).   

In addition to the youngest age contributions to differences in life expectancy 
at birth centered around the age group of 50 and over for males and for women 
around the age group of 45 and over. Overall, the male part of the contributions in 
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priniesla analýza výskytu chronických ochorení a obmedzení bežných denných 
aktivít. S vekom sa disproporcie medzi populáciou Slovenska a rómskou 
populáciou navyše dynamicky prehlbujú. Rómovia zo segregovaných osád majú 
nielen kratšiu strednú dĺžku života, ale veľkú časť z týchto rokov prežívajú 
v horšom zdraví.  

Tab. 3: Príspevky k rozdielom strednej dĺžky života pri narodení medzi populáciou 
Slovenska a rómskych lokalít podľa vybraných skupín príčin smrti, 1996–2009 

Kapitola príčin 
smrti 

Rómske lokality 95+ Rómske lokality 70+ 

Muži Ženy Muži Ženy 

roky % roky % roky % roky % 

Obehová sústava 2,69 41,4 3,74 39,6 1,96 40,2 3,65 48,8 
Nádory 0,51 7,9 1,79 18,9 0,81 16,6 0,75 10,0 
Dýchacia 
sústava 

1,20 18,4 1,61 17,1 0,78 16,0 1,13 15,1 

Tráviaca sústava 0,13 2,0 0,19 2,0 0,01 0,5 0,13 1,7 
Vonkajšie 
príčiny 

0,77 11,8 0,54 5,8 0,28 5,8 0,53 7,1 

Ostatné príčiny 1,20 18,5 1,58 16,7 1,03 20,9 1,29 17,3 
Spolu 6,51 100,0 9,45 100,0 4,88 100,0 7,48 100,0 

Tab.  4: Stredná dĺžka života vo veku 15–19 podľa rôznych zdravotných situácií 

Odpoveď 
Rómske lokality 

(95+) 
Rómske lokality 

(70+) Populácia Slovenska 

 Muži Ženy Muži Muži Ženy Muži 

Chronické ochorenia 
áno 16,3 25,5 17,4 26,8 13,1 21,3 
nie 34,0 32,0 34,4 32,4 41,9 42,2 
spolu 50,3 57,6 51,8 59,2 55,0 63,6 

Obmedzenie každodenných aktivít 
áno 20,4 30,9 22,0 32,2 13,8 21,7 
nie 29,9 26,7 29,8 27,0 41,2 41,9 
spolu 50,3 57,6 51,8 59,2 55,0 63,6 

Zdroj údajov:  Rómske lokality zisťovanie Zdravie…(2009); Populácia SR EÚ-SILC 2007 
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5. Prognóza rómskej populácie na Slovensku 1981–203 0 

V predchádzajúcich častiach sme sa pokúsili načrtnúť aspoň základnú predstavu          
o charaktere demografickej reprodukcie rómskej populácie na Slovensku. 
Vyvrcholenie nášho úsilia spočíva v konštrukcii prognózy populácie Rómov           
z roku 1981 s horizontom do roku 2030.  

Vo všeobecnosti platí, že každá demografická predpoveď budúceho vývoja je 
poznamenaná veľkou mieru neistoty. V prípade prognózy rómskej populácie bola  
situácia ešte komplikovanejšia kvôli problémom so vstupnými údajmi. 
Najdôležitejšia a súčasne najzložitejšia časť procesu prognózovania spočívala         
v príprave vstupných parametrov a formulovaní budúcich scenárov vývoja 
jednotlivých zložiek demografickej reprodukcie. Daná situácia bola zapríčinená 
predovšetkým neznalosťou presného počtu a štruktúry rómskej populácie podľa 
veku a pohlavia na prahu prognózy. Navyše informácie o reprodukčnom správaní 
boli značne obmedzené. Z tohto dôvodu sme sa preto rozhodli zostaviť prognózu 
ex-post z roku 1981 do roku 2010.  

Naše rozhodnutie bolo podporené dostupnosťou vstupných informácií 
o zložení Rómov podľa veku a pohlavia a tiež existenciou určitých predstáv 
o úrovni úmrtnosti a plodnosti (pozri tiež Kalibová 1988, 1989, 1991; Srb, 1988).  
Z metodického hľadiska bola prognóza rómskej populácie na Slovensku 
konštruovaná pomocou klasicky používaného kohortne-komponentného modelu         
v troch variantoch (nízky, stredný, vysoký), a to bez migrácie. Nezaradenie 
migrácie do výpočtov bolo zapríčinené absolútnym nedostatkom informácií o jej 
charaktere a objeme a tiež určitým predpokladom, že jej intenzita v prípade 
rómskej populácie po roku 1990 bola nízka.   

Stredný variant vyjadruje najpravdepodobnejší smer vývoja a extrémne 
varianty (nízky, vysoký) predstavujú rámec, v ktorom by sa mal skutočný vývoj za 
normálnych podmienok pohybovať. 

  Na úrovni jednotlivých zložiek prognózy sa vo všetkých scenároch 
predpokladá predovšetkým zníženie plodnosti a úmrtnosti. Najväčšie zmeny sa 
očakávajú v nízkom variante a najmenší pokles plodnosti a úmrtnosti bol 
zakomponovaný do vysokého variantu (pozri tab. 5). Budúci vývoj všetkých 
komponentov bol založený na analýze reprodukčného správania rómskej 
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Mesochoritisová 2005; Valentovič, 2007; Filadelfiová, 2009) have demonstrated   
a low percentage of women using modern forms of contraception, but also to low 
awareness, strong taboos surrounding topics related to sexual behavior, 
reproductive care, family planning, abortion and contraceptive use. It turns out 
that especially older Roma women, who already have several children, try to 
regulate their fertility using active forms of contraception in particular in the form 
of the IUD. We therefore assume that young Roma women only minimal use some 
form of effective contraception and birth after a certain number of children, 
possibly due to health complications occur hindering future pregnancies. In this 
context, it is clear that one of the important forms of contraception is ex-post 
abortion. This shows the structure of women undergoing abortion by age and 
number of children, when they represented the dominant especially older women 
with more children. 

Particularly high abortion rate and fertility are signed under markedly different 
intensities completed pregnancies. Average, per woman of Roma localities 
accounted for only 5.5 pregnancies, while in the Slovak population was less than 
1.9 of pregnancy. In addition, there are significant intensity differences in the way 
of termination of pregnancy. While the population in Slovakia, almost 30% of 
pregnancies ended in abortion in Roma localities more than 85% of pregnancies 
ended with live-born child. These differences are also reflected in the different age 
groups, especially where the girls 20 years and women over 40 years has seen 
frequent tendency to give birth to terminate a pregnancy than abortion. 
 

4. Mortality and health status 

According to the results of Kalibová (1988, 1989, 1991) in 1970–1980, the 
average life expectancy at birth was 55,3 years for men and 59,5 year for women. 
Infant mortality was estimated on 40‰. Mortality rate of Roma population in 
whole Czechoslovakia was approximately on the same level as during the thirties 
in Czech Republic.  

Evaluation of existing mortality circumstances of Roma population is 
extremely problematic because of lack of data and almost impossible on the level 
of the whole Slovakia. That was the main reason why we evaluated the only 
mortality of population from Roma localities in the years 1996–2009 compared 
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Cohort analysis of fertility of Roma women has confirmed the onset                    
of significant changes in the process of fertility as a result of the gradual spread           
of deliberate restriction of family size. Wider application of the transformation 
process of fertility can be seen especially in the generations born after World              
War II. In the long run, average number of children per woman fell from                       
6 children in the generation of the second half of the 20th years to almost                      
4 children among women born in the 50th years. These changes are the result of 
limiting family size. This is also confirmed by an analysis of intergenerational 
probabilities of giving birth to another child (see Figure 5). Despite the decline in 
fertility the women with three or more children still have big dominance in Roma 
population.  

Fig. 4–5: Completed fertility of Roma and Slovak women                                            
Probability of giving birth to another child 

 

Analysis of the abortion process in Roma localities pointed to its overall higher 
intensity (see Table 1). This fact was due to spontaneous abortion, which was 
more than double compared to the entire population of Slovakia. In addition, it has 
been shown that women from the Roma localities are often at risk of repeated 
interruption and spontaneous abortion. From the perspective of the issue of 
contraception and family planning several studies (Bolfíková 2003, Filadelfiová, 
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populácie, populácie rómskych lokalít v porovnaní s dlhodobým populačným 
vývojom na Slovensku. 

Tab. 5: Uvažované varianty budúceho vývoja plodnosti a úmrtnosti 

Rok 

Plodnosť  
(Úhrnná plodnosť) 

Úmrtnosť (Stredná dĺžka života pri narodení) 

Muži Ženy 

Variant Variant Variant 

Nízky Stredný Vysoký Nízky Stredný Vysoký Nízky Stredný Vysoký 

1980* 4,62 4,62 4,62 54,1 54,1 54,1 58,4 58,4 58,4 

1985 3,98 4,10 4,22 59,2 57,1 56,6 63,6 61,6 61,1 

1990 3,53 3,67 3,81 61,6 59,6 58,7 66,9 64,9 64,1 

1995 3,24 3,41 3,58 63,7 61,6 60,5 69,1 67,1 66,0 

2000 2,96 3,15 3,34 65,5 63,5 62,3 70,9 68,9 67,7 

2005 2,69 2,90 3,11 66,9 64,7 63,3 72,4 70,4 69,0 

2010 2,42 2,64 2,86 67,9 65,7 64,1 73,6 71,6 70,1 

2015 2,16 2,39 2,62 68,8 66,5 64,7 74,6 72,6 70,9 

2020 1,99 2,22 2,46 69,8 67,5 65,5 75,7 73,6 71,8 

2025 1,82 2,07 2,31 71,1 68,6 66,4 76,9 74,9 73,0 

2030 1,69 1,92 2,19 72,3 69,8 67,5 78,3 76,2 74,3 
Poznámky: 1980* vstupný rok 

Všetky tri varianty prognózy ukazujú, že počet Rómov na Slovensku sa počas 
prognózovaného obdobia bude zvyšovať, aj keď tempo rastu sa po roku 2008 bude  
postupne znižovať. V roku 2010 by podľa stredného variantu mal počet Rómov 
dosiahnuť približne 455 tisíc osôb (8,4 % z celej populácie Slovenska). V roku 
2030 očakávame, že rómsku populáciu bude tvoriť viac ako 590 tisíc osôb.  

Pomerne veľké prírastky počtu Rómov približne do začiatku 21. storočia sú 
najmä výsledkom veľmi mladej vekovej štruktúry v kombinácii so síce klesajúcou, 
ale stále pomerne vysokou intenzitou plodnosti. Očakávame, že do reprodukčného 
veku sa dostanú početnejšie generácie žien, preto pokles plodnosti nedokáže 
vykompenzovať tieto posuny vo vekovej štruktúre. Až po roku 2008 sa vo 
všetkých variantoch prognózy očakáva pokles populačných prírastkov. Okrem 
znižujúceho sa počtu detí sa pod klesajúce populačné prírastky podpíše aj 
postupný nárast počtu zomretých osôb.   
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Tieto zmeny sa odrazia aj v charaktere vekovej štruktúry rómskej populácie. 
Približne do roku 2008 môžeme očakávať rozširovanie jej základne, no v ďalšom 
období budú novovznikajúce generácie menej početné, čo sa odzrkadlí aj v zúžení 
spodnej časti vekovej pyramídy. Na druhej strane zlepšovanie úmrtnostných 
pomerov sa podpíše pod postupný nárast počtu osôb vo vyššom veku. Celkovo tak 
očakávame, že v rómskej populácii dôjde v najbližších rokoch k poklesu detskej 
zložky a miernemu nárastu podielu osôb vo veku nad 60 rokov. V roku 2030 by 
tak podiel detí do 15 rokov mal klesnúť zo 43 % na necelých 25 % a naopak 
podiel osôb vo veku 60 a viac rokov vzrásť z 4 % na takmer 11 %.  

Tab. 6 – Očakávaný vývoj rómskej populácie a jej hlavných vekových skupín 
Variant 1980* 1990 2000 2010 2020 2030 

Veľkosť populácie (v tisícoch) 
Nízky 225 293 368 445 512 565 
Stredný 225 292 368 451 527 592 
Vysoký 225 295 377 467 556 637 

Podiel detí do 15 rokov (%) 
Nízky 43,6 40,8 36,5 31,9 27,0 22,3 
Stredný 43,6 41,5 37,6 33,5 29,2 24,9 
Vysoký 43,6 42,0 38,6 35,0 31,2 27,4 

Podiel osôb vo veku 65 a viac rokov (%) 
Nízky 3,0 2,6 3,2 3,4 5,2 8,3 
Stredný 3,0 2,4 2,9 2,9 4,4 7,0 
Vysoký 3,0 2,4 2,7 2,7 3,9 6,0 

Podiel osôb vo veku 15–64 (%) 
Nízky 53,4 56,5 60,3 64,7 67,8 69,3 
Stredný 53,4 56,1 59,5 63,6 66,4 68,1 
Vysoký 53,4 55,6 58,6 62,3 64,8 66,6 
Poznámky: 1980* vstupný rok 
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reached almost 23.5 years and mean age at first birth was almost 25 years. In 
addition, our analysis confirms that the mean birth intervals were narrower.  
The high fertility of unmarried women causes that the proportion of children born 
out of wedlock was higher not only at a young age and first order. For a large 
group of women from Roma localities are births outside marriage an important 
reproductive strategy. 

Tab. 1: Main characteristics of fertility, abortion and brought-to-term pregnancies 

Indicator 
Roma localities 

(95+) 
Roma localities 

(70+) 
Slovak 

population 

Total fertility rate 4,76 4,15 1,31 
% non-marital live births 60,9 49,2 22,3 
Mean age at 1. birth 20,38 20,88 24,96 
Median age at 1. birth 18,13 18,47 23,48 
Total miscarriage rate 0,28 0,28 0,12 
Total induced abortion rate 0,44 0,43 0,42 
Total brought-to-term 
pregnancy rate 

5,54 4,89 1,85 

Fig. 2–3: % non marital births by order and age of mother, Roma localities, Slovak 
population, 1996–2009  
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In Slovak population was fertility primarily linked to the marriage. Until the 
last two decades follow release of this relationship. On the other side, it is 
accompanied by a postponement of the first birth.  

The close link between marriage and fertility do not allow women in Slovakia 
to become mothers so early. The high proportion of non-marital births and also 
higher fertility of unmarried women indicate that relationship between fertility and 
nuptiality is in Roma localities very week. 

In connection with early entry into parenthood is necessary to take account of 
several factors. In particular, it appears that early motherhood in Roma settlements 
is not seen as a problem. On the other side, we suppose that low mean age at first 
birth is linked to the status of women in the Roma communities, timing of the 
active sexual life, with the range of alternative options for parenthood and also 
with limited options of effective contraceptives. In addition, an important factor 
lies in the effect of peers group. There is common that the women up to the age of 
twenty to become mothers.  

Fig. 1: Age specific fertility rates 

 

The early onset of reproduction was also confirmed by the timing of fertility. 
Women from Roma localities become mothers much earlier than women in 
Slovak population. Mean age at first birth was around 20.4 (Roma localities 95+) 
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Obr. 8–10: 2010, 2020, 2030 očakávaná veková štruktúra v porovnaní so vstupnou 
vekovou štruktúrou z roku 1980 (rómska populácia, stredný variant);  
Obr. 11: 2030 očakávaná veková štruktúra v porovnaní s vekovou štruktúrou Slovenska 
v roku 2030 (stredný variant) 
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6. Závery  

 

Najväčšie rozdiely v charaktere plodnosti existujú najmä medzi segregovanou 
a integrovanou skupinou Rómov. Ženy žijúce v segregovaných rómskych osadách 
vstupujú do rodičovstva skôr a častejšie ako ženy žijúce integrovane.                             
Vo všeobecnosti je možné povedať, že úroveň plodnosti žien z rómskych lokalít      
v porovnaní so ženami na Slovensku bola výrazne vyššia vo všetkých vekových 
skupinách. Skorý začiatok reprodukcie potvrdilo aj časovanie plodnosti. Ženy           
z rómskych lokalít sa stávali matkami oveľa skôr ako ženy v populácii Slovenska. 
Vysoká plodnosť nevydatých žien spôsobuje, že podiel detí narodených mimo 
manželstva je vyšší nielen v mladšom veku a u detí prvého poradia.  

Generačná analýza plodnosti rómskych žien potvrdila vznik významných 
zmien v procese plodnosti v dôsledku postupného šírenia vedomého 
obmedzovania veľkosti rodiny. Širšie uplatnenie transformačného procesu 
plodnosti možno vidieť predovšetkým v generácii žien narodených po druhej 
svetovej vojne. Analýza procesu potratovosti v rómskych lokalitách poukázala na 
jeho celkovú vyššiu intenzitu. Tá bola zapríčinená predovšetkým vysokou 
intenzitou spontánnej potratovosti.   

Podľa našej analýzy bola stredná dĺžka života pri narodení v segregovaných 
rómskych lokalitách o 5,0–6,5 rokov a u žien o 7,5–9,4 rokov nižšia ako na  
Slovensku. Analýza pravdepodobnosti úmrtia podľa pohlavia a veku ukázala, že 
u oboch pohlaví a vo všetkých vekových skupinách bola vyššia intenzita úmrtnosti.  
Dekompozícia rozdielov strednej dĺžky života pri narodení ukázala, že hlavnú 
úlohu v znižovaní jej hodnôt v porovnaní s populáciou Slovenska zohráva 
úmrtnosť v dojčenskom veku a vo veku 50 a viac rokov u mužov a 45 a viac rokov 
u žien. Z pohľadu úmrtnosti podľa príčin bola situácia najhoršia v prípade úmrtí 
na ochorenia obehovej sústavy. Rómovia z rómskych osád majú navyše nielen 
kratšiu strednú dĺžku života, ale veľkú časť z týchto rokov častejšie prežijú 
v horšom zdraví.  

Všetky varianty prognózy ukazujú, že počet Rómov sa na Slovensku počas 
prognózovaného obdobia zvýši. Tempo rastu sa však bude po roku 2008 postupne 
spomaľovať. Očakávané zmeny v demografickej reprodukcii sa podpíšu aj pod 
charakter  vekovej štruktúry. 
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by age and cause of death and analyzed the health status of Roma population by 
some health field surveys in order to identify the causes of worse mortality.     

In the cohort fertility analysis we work with the census 2001 data (detailed 
internal data SO SR) and data from census 1980 and 1970. From these sources we 
calculated completed cohort fertility, childlessness, proportion women according 
to number of children and the probability of giving birth to another child.  

All results were compared with the entire population of Slovakia to better 
understand the character of Roma reproduction. 

 From a methodological point of view, the forecast of Roma population in 
Slovakia was based on the classic cohort-component model of demographic 
reproduction and was computed in three variants (low, medium, high). 

3. Fertility, abortion and structure of brought-to- term pregnancies 

The results of our analysis showed that the Roma population is not possible in 
terms of reproductive behavior seen as a homogeneous group. The biggest 
differences in the process of fertility exist between segregated and integrated 
groups of Roma. Women living in segregated Roma settlements entering into the 
parenthood early and more often than the women from the integrated group. The 
total fertility rate of women from Roma localities, which can be considered as an 
example of segregated settlements, reached more than four children per woman. 
Women from partially integrated group had total fertility rate between 2.5 and 3.0 
children. We expected that total fertility of women living integrated in major 
society is approximately 2 children.   

In general, we can say that the fertility level of women from the Roma 
communities in comparison with women in Slovakia was significantly higher in 
all age groups. The largest differences existed up to the age of 25. The smallest 
differences in the intensity of fertility can be seen at age groups of 25–29, when 
the women in Slovakia had the highest fertility. 

The specific character of the fertility in the Roma localities can be seen in 
comparison specific fertility rates by age with selected Slovak populations (see 
Figure 1). The population from Roma localities has displaced the fertility to the 
beginning of reproductive age. Explanation lies mainly in the different character 
of fertility in terms of marital status.  
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2. Materials and methods 

The aims of our study were significantly limited by available data. Roma 
nationality has not been established after World War II. Data from vital statistics 
after year 1990 about demographic events of Roma people can not be used 
because of  the underestimation. For these reasons it was necessary to combine all 
possible sources of data. Using methods were closely associated with the origin 
and character of input data.  

The input data can be divided into two major groups. The first group consisted 
of data from 1970, 1980 and 2001 census. These were used for analysis of cohort 
fertility of Roma women (resp. Gypsy women) and of population structures. 
Cohort data are available only for fertility and not for the other demographic 
process.  

The second group consisted of data from vital statistics. According to above 
mentioned problems, we used this group only for population Roma localities. 
Roma localities represent municipalities with the largest proportion of Roma 
population according to Atlas of Roma communities in Slovakia (Atlas, 2004). 
We chose only municipalities with 70% and higher proportion of Roma (working 
title Roma localities 70+). From this group we selected one specific subpopulation: 
municipalities with 95% and higher proportion of Roma people (Roma localities 
95+). On the one hand, data allowed us to characterize all demographic processes, 
on the second hand they describe only special group which can be sign as              
a segregated part from whole Roma population in Slovakia. 

In the analysis of fertility we combine cross-sectional and cohort perspective 
and focus on the comparison the fertility between Slovak women, women from 
Roma localities and women who declared in census Roma nationality. The data 
we use in our analysis come from the vital statistics (SO SR, 1996–2009) and the 
Slovak census 2001, 1980 and 1970. 

Period measures were calculated from the internal data of the Slovak Statistical 
Office (SO SR). We calculated common demographic indicators for all processes 
(i. e. total fertility rate, total induced abortion rate, mean age at fist birth etc.). For 
detailed analysis of period fertility and mortality was calculated fertility and 
mortality tables. Moreover, in mortality in we also used method of decomposition 
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1. Introduction and aims of study  

Roma population is an important part of the Slovak population. Thanks to its 
origin, special customs and traditions combined with a certain degree of isolation 
from the majority population has many differences in social life. Perhaps the most 
significant and most often mentioned is the context of demographic reproduction.  

In many cases, we must say that we know very little about the reproductive 
behavior of the Roma in Slovakia. Many more features are only suspected as real 
proven. This fact is the cause of a large number of inaccurate and misleading 
information about Roma population. The most widespread topic in a public 
discourse is fear of emergence outnumbered by the Roma population in Slovakia. 
Non-critical revaluation of data from segregated Roma settlements and ignorance 
of demographic patterns brings several problems that translate into social 
discourse. Reports on a large number of children and on large population increase 
are perceived sensitive and majority population keeps them highly negative 
opinion. Widespread generalization and homogenization of Roma population 
provides into the public discussion almost universally accepted perception about 
Roma reproduction behavior. All Roma women have many children, entering very 
young into the motherhood and the fertility is increasing. 

Causes of this situation must be sought in the lack possibilities to analyze 
current reproductive behavior of the Roma population in Slovakia. For this reason 
is main aim of the submitted PhD. thesis to investigate the character of 
demographic reproduction and reproductive behavior of Roma population on the 
macro and micro level. In addition, we attempted to identify the major changes in 
the reproduction. Since our work is to clarify the reproductive behavior, we tried 
to focus on all reproductive processes. Because of second aims of our thesis and 
the available data, the biggest opportunity will devote to fertility and mortality. 
Culmination of our efforts is to prepare forecast of the Roma population in 
Slovakia until 2030.  

 

 

 


