
• Hlásite sa k  svojmu pôvodu, rodičom,  mater-
inskému jazyku, k svojej identite. 

• Budete môcť rozvíjať svoju kultúru, jazyk, doro-
zumievať sa na úradoch po rómsky.

• Zvýši sa šanca rozhodovať o problémoch, ktoré 
Vás ako príslušníkov rómskej menšiny trápia, 
rozhodovať na obecnej aj celoslovenskej úrovni. 

• Vaše deti sa budú môcť vzdelávať aj v materins-
kom rómskom jazyku.  

• Zviditeľníme sa - Zvýši sa podiel rómskych pro-
gramov vo verejnoprávnych médiách. 

Prečo sa prihlásiť 
k rómskej národnosti? 

Aká je 
Vaša národnosť?
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Nezabudnite:
• 
• Máte právo sa slobodne rozhodnúť o  svojej 

národnosti. Nikto Vás nesmie nútiť a  ovply-
vňovať. Je to Vaše rozhodnutie a právo. 

• Nenechajte sa zastrašiť nepravdami. 
• Informácie o  tom, že sa hlásite k  rómskej 

národnosti sa neuvádzajú v  občianskom preu-
kaze a nemôže Vám spôsobovať problémy. 

• Je zakázaná diskriminácia kvôli národnos-
ti a  etnicite, z  dôvodu, že sa hlásite k  svojej 
rómskej národnosti. 

Čo je to národnosť a čo štátne občianstvo?

Štátne občianstvo znamená, že sme občanmi Slovenskej repub-
liky – toto sa píše v občianskom preukaze, aj na všetkých ostat-
ných dôležitých miestach. V Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
2021 sa nás nepýtajú na občianstvo, lebo všetci sme občania Slo-
venskej republiky. Ak máme občianstvo Slovenskej republiky, 
potom máme všetky práva, povinnosti a výhody, ktoré majú 
všetci občania SR.  

Na Slovensku žijú ľudia rôznych národností – pritom všetci majú 
štátne občianstvo Slovenskej republiky. Preto si v sčítaní mô-
žeme napísať aj národnosť. Národností je veľmi veľa, napr. ma-
ďarská, nemecká, česká, rómska, rusínska, atď. Národnosťou 
sa hlásime k svojim koreňom, k svojím predkom (matke, otcovi, 
starým rodičom). Národnosť je naša kultúra, jazyk, to kým sa 
cítime. Národnosť nie je štátne občianstvo, nepíše sa v dokla-
doch. Aj keď si v sčítaní dáme rómsku národnosť, ostáva nám 
občianstvo Slovenskej republiky. 
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Budem mať národnosť 
zapísanú v občianskom preukaze 
alebo na nejakých úradoch?

Nie. Národnosť sa v občianskom neuvádza. Žiaden úrad nemôže 
označovať ľudí podľa národnosti (je to zakázané). V občianskom 
máme štátne občianstvo – a to je vždy občianstvo Slovenskej 
republiky, aj vtedy keď máme národnosť rómsku.

Prečo by som si mal dávať 
rómsku národnosť, keď žijem na Slovensku? 
Čo z toho budem mať?

Národnosťou sa hlásime k svojim koreňom, k svojej kultúre. Je 
dobré, ak sa v sčítaní ukáže čo najviac Rómov, pretože potom 
si politici budú musieť viac všímať problémy Rómov. Národnosť 
je to, kým sa cítime byť – či Rómami, Slovákmi, Maďarmi... aj 
preto si každý človek môže národnosť vybrať podľa seba. Ak sme 
hrdí na svoj pôvod, na svojich predkov, potom je normálne, že 
si vyberieme rómsku národnosť. Ale je to slobodné rozhodnutie 
každého jedného človeka, nikto nám nemôže prikazovať, akú 
si máme dať národnosť. 

Dávajú si Rómovia rómsku národnosť?

Áno, dávajú. Sčítanie sa robí každých 10 rokov, naposledy to 
bolo v roku 2011. Vtedy si rómsku národnosť dalo viac ako 
100-tisíc ľudí. Rómsku národnosť si dávajú známi rómski 
umelci, učitelia... 
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Bude mať z toho niekto iný výhody, 
keď si ja dám rómsku národnosť?

Nie, neexistujú žiadne peniaze ani projekty, ktoré by niekto 
mohol dostať preto, že ste sa  v sčítaní prihlásili k rómskej 
národnosti. 

Naopak, keď sa VY prihlásite k rómskej národnosti, máte právo: 
• rozvíjať vlastnú kultúru, 
• dostávať informácie v materinskom, t. j. aj v rómskom 

jazyku, 
• zakladať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie, 
• združovať sa v národnostných združeniach.    

Môžem mať  z toho zle, 
ak si dám rómsku národnosť?

Nie. To čo si dáte v sčítaní, nepôjde nikde inde. Žiaden úrad 
nebude mať informáciu o tom,  akú národnosť ste si vybra-
li. Platí tu prísny zákaz diskriminácie z dôvodu príslušnosti k 
národnosti alebo etnickej skupine. Za diskrimináciu z dôvodu 
národnostného alebo etnického pôvodu sa považuje, ak by sa 
s Vami zaobchádzalo v rovnakých situáciách inak ako s ostat-
nými občanmi Slovenskej republike. 
Vaša príslušnosť k národnostnej menšine Vám nemôže byť na 
ujmu a spôsobovať Vám komplikácie v bežnom živote.  
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