Prvé výsledky ATLASU rómskych komunít na Slovensku 2013

Celkový počet dotazníkov, t.j. navštívených obcí 1070
Počet obcí s rómskym obyvateľstvom podľa krajov
Počet obcí
s R.
komunitou

Počet
obcí

Kraj
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Ţilinský kraj
SPOLU

% podiel na
celkovom počte
obcí v kraji

516

266

51,55

73
440
354
665
276
251
315
2890

27
256
134
243
41
76
27
1070

36,99
58,18
37,85
36,54
14,86
30,28
8,57
37,02

(pozn.: mestá Bratislava a Košice považujeme za jednu obec)

Podiel obcí s rómskym obyvateľstvom podľa
krajov
2%
4%

Banskobystrický kraj
7%

Bratislavský kraj

25%

Košický kraj
Nitriansky kraj

23%

2%

Prešovský kraj
Trenčiansky kraj

13%

24%

Trnavský kraj
Žilinský kraj

-

V Atlase rómskych komunít 2013 bolo identifikovaných cca 402 840 Rómov, t.j. osôb
ktorí sú povaţovaní okolím za Rómov;
Podľa údajov štatistického úradu SR k 31.12.2011 ţilo na Slovensku celkovo
5 404 322 obyvateľov, takţe celkový počet Rómov na Slovensku tvorí 7,45 %;
Z nich 187 285 býva v rozptyle medzi majoritou; t.j. v rozptyle medzi majoritou býva
46,5% všetkých Rómov na Slovensku;

-

-

-

51 998 Rómov býva v urbanistických koncentráciách vo vnútri obce; t.j. 12,9%
všetkých Rómov na Slovensku;
95 971 Rómov býva v urbanistických koncentráciách na okraji obce; t.j. 23,8%
všetkých Rómov na Slovensku;
68 540 býva v urbanistických segregovaných koncentráciách; t.j. 17,0% všetkých
Rómov na Slovensku;

Identifikovaných bolo doposiaľ 804 koncentrácií v 584 obciach,
z toho 246 sú koncentrácie vo vnútri obce v 179 obciach,
z toho 327 sú koncentrácie na okraji obce v 305 obciach,
z toho 231 sú koncentrácie segregované v 195 obciach (priemerná vzdialenosť
segregovanej komunity je cca 900 metrov (najväčšia vzdialenosť je cca 7 km),
153 obcí neeviduje ţiadnych Rómov, ktorí by bývali v rozptyle.

V týchto koncentráciách je 21168 obydlí,
o 1531 bytových domov s 10411 bytmi, z ktorých je 4936 BNŠ,
o 8722 legálnych murovaných domov (zapísaných do katastra),
o 196 legálnych dreveníc (zapísaných do katastra),
o 986 murovaných domov v štádiu stavby (pred kolaudáciou),
o 3679 murovaných domov nezapísaných do katastra,
o 400 dreveníc nezapísaných do katastra,
o 4134 obydlí typu chatrč,
o 528 obydlí postavených z tzv. unimobuniek,
o 60 maringotiek,
o 62 obydlí v nebytových priestoroch,
o 13 iných obydlí.

Z obydlí v koncentráciách môţe verejný vodovod vyuţívať pribliţne 73 % obydlí,
59 % obydlí ho aj skutočne vyuţíva,
24 % vyuţíva (aj) vlastnú studňu,
11 % je bez prístupu k pitnej vode alebo vyuţíva iné zdroje pitnej vody (studničky,
potoky, a pod.).
(pozn. súčet môţe byť vyšší ako 100% lebo niektoré domácnosti vyuţívajú viac zdrojov
pitnej vody, napr. verejný vodovod aj vlastnú studňu)
-

-

188 koncentrácii v 152 obciach nie je pokrytých verejným vodovodom vôbec,
zo 152 vyššie uvedených obcí je 71 obcí v ktorých sa verejný vodovod nachádza,
z nich je 10 takých obcí, v ktorých je verejným vodovodom pokrytých menej ako 50%
obce .

- 41 % obydlí v koncentráciách môţe vyuţívať verejnú kanalizáciu,
- 32 % obydlí v koncentráciách ju aj reálne vyuţíva,
- 26 % vyuţíva ţumpy,
- 1 % vyuţíva domáce čističky odpadových vôd,
- 45 % obydlí v koncentráciách nie je napojených na kanalizáciu, ţumpu alebo DČOV .
(pozn. súčet môţe byť vyšší ako 100%, lebo niektoré domácnosti vyuţívajú viac
spôsobov, napr. verejnú kanalizáciu aj ţumpu)

-

451 koncentrácii v 363 obciach nie je pokrytých verejnou kanalizáciou vôbec,
z 359 vyššie uvedených obcí je 106 obcí v ktorých sa nachádza verejná kanalizácia,
z nich je 26 takých obci, v ktorých je verejnou kanalizáciou pokrytých menej ako 50%
obce

-

95 % obydlí v koncentráciách môţe vyuţívať elektrickú energiu,
91 % obydlí v koncentráciách ju aj reálne vyuţíva.

-

14 koncentrácií je takých, ktoré nie sú pripojené k ţiadnej inţinierskej sieti dokonca
ani elektrickej energii. V týchto osídleniach býva celkovo 1580 ľudí.

-

v 600 koncentráciách je prístupová cesta asfaltová,
v 107 koncentráciách je prístupová cesta čiastočne asfaltová alebo kombinovaná,
s inými typmi ciest (panel, štrk, a pod.),
do 22 koncentrácii je prístupová cesta betónová (panelová) alebo kombinovaná s iným
typom (štrk a pod.),
do 50 koncentrácií je prístupová cesta iba štrková alebo spevnená,
do 25 koncentrácii je prístupová cesta iba poľná alebo nespevnená.

-

Príloha: Geografické znázornenie výstupov Atlasu rómskych komunít na Slovensku

