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Tradičné rómske remeslá sú hlavnou témou súťaže Farebný svet – 

Coloriskeri luma v roku 2015. K tejto myšlienke nás podnietili naši 

spoluorganizátori súťaže v roku 2015, predseda občianskeho združenia 

Chartikano, Róbert Rigó, organizátor Medzinárodného rómskeho 

kováčskeho sympózia, ktoré sa v roku 2014 uskutočnilo v Dunajskej 

Lužnej, obci neďaleko Bratislavy, už po desiaty raz. Okrem kováčov sa 

každoročne zúčastňujú sympózia aj košikári, korytári a ďalší rómski 

remeselníci zo Slovenska, ale aj Česka, Maďarska, Srbska a ďalších krajín. 

Hrdo vystavujú svoje výrobky a predvádzajú svoje zručnosti, ktoré ich 

naučili ich otcovia a dedovia. Na sympóziu nechýbajú ani vynikajúci 

rómski hudobníci, ktorých hudba posilňuje pozitívnu atmosféru, pocit 

spolupatričnosti a hrdosti na rómstvo. Medzi návštevníkmi sympózia sú 

Rómovia i nerómovia. 

 

Najkrajšie výtvarné diela, ktoré budú výstupom súťaže Farebný svet – 

Coloriskeri luma 2015 budú súčasťou XI. ročníka Európskeho rómskeho 

kováčskeho  sympózia.  

 

 

  Organizátori súťaže 
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Remeslá si Rómovia priniesli z Indie 

 

 

Rómovia, ktorí prichádzali okolo roku 1300 postupne do Európy, sa živili a 

niektorí sa živia remeslami, ktoré si priniesli z ďalekej Indie. Boli to 

vynikajúci kováči, kotlári, spracovatelia prírodných materiálov: kože, 

prútia, či hliny. Mnohí sa živili ako muzikanti. Keď sa v 17. storočí začali 

usadzovať na území Slovenska, väčšinou im to panovníci dovoľovali za 

protislužbu a za ich zručnosti v remeslách, ktoré využívali. Muzikanti a 

kováči patrili do najvyššej spoločenskej skupiny medzi Rómami, pretože 

vedeli ponúknuť svoje služby a mnoho ľudí ich vyhľadávalo. Ich zručnosti 

im dovoľovali spájať sa s ostatnými obyvateľmi a dostávať sa na vyššiu 

životnú úroveň. 

 

Veríme, že na nasledujúcich stranách nájdete dobrú inšpiráciu pre vaše 

kresby a že tieto texty budú nielen prostriedkom na spoznávanie časti 

histórie a kultúry Rómov, ale aj skvelým podnetom pre vaše príbehy o 

kováčoch, muzikantoch a ďalších rómskych remeselníkoch, ktoré vám 

porozprávajú vaši rodičia, starí rodičia alebo ľudia, ktorí žijú vo vašej 

blízkosti a ktoré nám pošlete do literárnej súťaže.   
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1. Hudobníci 

 

 

Hudba bola vždy úzko spätá so životom Romóv a vždy zohrávala dôležitú 

rolu v ich živote. Patrila spolu s kováčstvom, košikárstvom a 

kovotepectvom k odborom, pre ktoré si ich vážili nielen samotní Rómovia, 

ale aj ľudia z väčšinovej spoločnosti. 
 

Hudba bola pre Rómov zdrojom obživy a šancou na lepšie spoločenské 

postavenie. Najčastejšie hrali Rómovia pred nerómskou verejnosťou v 

mestských kaviarňach a používali nástroje, ktoré používajú hudobníci v 

dnešnej cimbalovej muzike: husle, kontrabas, cimbal, klarinet.  
 

Jednou z najznámejších hudobníčok bola na Slovensku bola huslová 

virtuózka, primáška Cinka Panna. Narodila se na území dnešného 

Slovenska v obci Gemer neďaleko Rožňavy. Pochádza z rodu významných 

rómskych primášov. Jej  otec a bratia skladali vlastné piesne.   

 

 
 

Cinka Panna v Múzejných novinách v Humennom 
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Hudba olašských Rómov 

 

Olašskí Rómovia prišli na územie Čiech a Slovenska z dnešného 
Rumunska. Až do roku 1958 kočovali. V tomto roku bolo kočovanie 
zakázané. Voči majoritnej spoločnosti boli uzavretí a hudbou sa neživili. 
Svoju hudbu si chránili a nepoužívali hudobné nástroje. Hudobný prejav 
sprevádzali lúskaním prstov, tlieskaním, dupaním, hrdelnými zvukmi atď. 
Ich hudobný prejav pôsobí veľmi starodávne a prírodne.  

 
Rom-pop – nový hudobný štýl 
 

V priebehu posledných 

dvadsiatich rokov 

vznikali nové piesne. Sú 

to nové texty na 

pôvodné melódie alebo 

úplne nové piesne.        

V tejto skupine, 

osobitne u mladých 

súborov možno počuť 

hudobné vplyvy anglo-

americkej kultúry. 

Hlavným hudobným  

nástrojom je gitara a 

syntetizátor. Najväčšiu 

popularitu na Slovensku 

si získali napríklad 

muzikant Vlado Sendrei 

a skupina Kokavakere 

lavutári z Kokavy nad 

Rimavicou alebo skupina 

Cigánski diabli.  

 

 
Vlado Sendrei a Kokavakere lavutári  

z Kokavy nad Rimavicou 

 

 
Mladí hudobníci z obce Petrová pri nakrúcaní  

filmu Mareka Šulíka Cigán 



5 
 

2. Kováči 
 

 

Dejiny rómskeho kováčstva na Slovensku 

 

Významným zdrojom obživy Rómov po príchode na európsky kontinent sa 

stalo kováčstvo. Predpokladá sa, že znalosť spracovania kovov si priniesli 

predkovia Rómov už z Indie, ktorá je ich pravlasťou. Prvé správy o 

rómskom kováčstve v Uhorsku sú až z 15. a 16. storočia. Na poľskej 

strane Karpát sa prví rómski kováči usadzovali v 16. a 17. storočí. 

Kováčske práce mohli uskutočňovať na základe povolení, ktoré vydávali 

župani jednotlivých stolíc.  

 

Súpisy Cigánov z čias Márie Terézie potvrdzujú, že kováčstvo bolo popri 

muzikanstve najčastejším zamestnaním Rómov. V počte kováčov 

jednotlivých žúp Uhorska druhé miesto zaujímala Spišská župa, kde sa 

kováčstvom zaoberalo 540 mužov a 59 žien. Zo slovenských žúp boli na 

ďalších miestach Nitrianska, Šarišská, Gemerská a Zemplínska. V Liptove 

sa kováčstvom zaoberala takmer polovica všetkých rómskych mužov.  

 

Popri muzikanstve boli kováči považovaní za najpopulárnejšie a 

najsympatickejšie rómske postavy a za najužitočnejších a najpoctivejších 

Rómov. Vyrábali klince, kotly, vrtáky, poľnohospodárske náradie. 

 

 

Kováči a podkováči 

 

Rómovia nevlastnili pozemky a tak pracovali vo svojich osadách, kam 

prichádzali za nimi zákazníci. Ďalším spôsobom bola prenosná dielňa. 

Rómsky kováč sa usadil na nejaký čas na konci dediny, na zemi si rozložil 

vyhňu a sede pri vyhni s prekríženými nohami alebo v podrepe.  

 

Najväčšou poctou pre rómskeho kováča bolo, keď si ho obec prenajala a 

okrem kováčskej dielne dostal 1-3 roky aj malú obytnú časť pre svoju 

rodinu. Rozložil si tu náradie a pracoval podľa požiadaviek sedliakov. Od 

obce dostal okrem ubytovania a malej záhradky na pestovanie zemiakov, 

kukurice a zeleniny aj naturálie: od každého sedliaka do roka jeden chlieb, 
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za každý pár koní 1 mericu zrna a k tomu aj uhlie. Keď dostal z inej obce 

výhodnejšiu ponuku, zmluvu neobnovil, uzavrel novú a spolu s rodinou sa 

presťahoval. Takýmto spôsobom sa stali trvalými kováčmi obce, ktorý 

musel vedieť aj podkovať koňa a musel mať vykonané podkováčske 

skúšky.  

 

 
 

Kováči pri práci 

 

Náradie a spôsob práce  

 

Rómski kováči na Slovensku a Maďarsku dlho zotrvávali pri spôsobe práce,  

ktorý si priniesli z indickej pravlasti – pri práci sedeli na stolčeku alebo 

pracovali v podrepe. Tretí starý spôsob práce spočíval v tom, že kováč stál 

po pás v zahĺbenej jame, odkiaľ dočiahol do ohniska na rozložené nástroje 

i nákovu. Základom dielne rómskeho kováča bolo ohnisko (vigňa), ktorá 

sa nachádzala v strede dielne. Bola to jamka zahĺbená do hlinenej 

podlahy, vyložená kameňmi alebo tehlami a vymazaná hlinou. Do ohniska 

ústil vývod mecha (pišot), ktorým vháňali do ohniska vzduch. Mechy 

obsluhovala žena. Napravo od ohniska sa nachádzala nákova. Náradie 

dopĺňali kliešte (silavis), ktoré si kováči zhotovovali sami a kladivá rôznej 

veľkosti (sviri). Železo si Rómovia hľadali sami a zapájali do hľadania 

svojich rodinných príslušníkov. Hľadali železo popri cestách, železnici či 

šrotoviskách. Riadili sa heslom: „Všetko sa musí využiť!“ 
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Pracovať začínali skoro ráno medzi 3-4 hodinou. Sedliaci s koňmi 

prichádzali už pred svitaním. Kováčovi pomáhala celá rodina. Okolo 8-9 

hodiny sa išlo jesť. V práci sa pokračovalo až večer. V prípade, že bolo 

veľa práce, robilo sa celý deň.  

 

Obchodovanie s kováčskymi výrobkami 

 

O vzájomnej výhodnej 

spolupráci medzi Rómami a 

roľníkmi svedčí obchodovanie s 

kováčskymi výrobkami. Rómovia 

nemali potraviny a chudobnejší 

roľníci nemali dosť peňazí a tak 

sa za kováčske práce platilo 

väčšinou potravinami: 

zemiakmi, múkou, slaninou, 

chlebom, masťou, či obilím. 

Kováči boli najradšej, keď mali 

dosť objednávok a zákazníci 

chodili k nim. Keď ale bolo málo 

práce, tak vyrobili podkovy, 

klince, dverové závesy a pánty, 

reťaze, kramle, podkovy na 

čižmy a pod. do zásoby. 

Najčastejšie ženy naložili potom 

tovar do plachty na chrbát a 

chodili po núkať svoje výrobky 

po okolitých dedinách.   
Zobrazenie kováča na ceste za prácou 

v diele umeleckého kováča 

 

Rómski kováči predávali svoje výrobky aj na trhoch. Remeselníci museli 

mať na predaj na trhu povolenie, rómski kováči ponúkajúci drobný tovar, 

však mohli predávať aj bez povolenia. Šikovní kováči boli obyčajne 

autoritami vo svojej osade. Od ostatných Rómov sa odlišovali vyššou 

životnou úrovňou, lepším bývaním i oblečením, vedeli si našetriť peniaze. 

O tom, že rómskych kováčov si ostatní obyvatelia vážili svedčí aj 

skutočnosť, že sa stávali krstnými rodičmi ich detí.  
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Umeleckí kováči 

 

V medzivojnovom období sa niektorí rómski kováči úspešne pokúsili             

o umelecké kováčstvo. Vyrábali kovové náhrobné kríže, náhrobné ohrady. 

V tomto pokračovali aj po druhej svetovej vojne a za pomoci modernej 

zváračskej techniky vyrábali mreže na okná a dvere, krby, svietniky, 

zábradlia, lavičky. 

Mimoriadne úspechy 

dosiahli umeleckí kováči 

z Dunajskej Lužnej, 

ktorí sa zamerali        

na kópie kovaní          

na historických 

budovách. Spod ich rúk 

pochádzajú také diela, 

ako bolo ohrada okolo 

Donnerovej fontány          

na Šafárikovom námestí 

v Bratislave, kruhová 

prebíjaná mreža na 

otvorenej studni hradu 

Devín, mreža pred 

múzeom  na Devíne, 

mreže pri Pálfyho 

paláci, Mirbachovom 

paláci alebo pred 

Mestským múzeom      

v Bratislave, brána na 

Grassalkovičovom paláci, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta SR, 

zábradlie na Michalskom moste v Bratislave, kovová ohrada okolo 

morového stĺpu na Rybnom námestí.  Výrobkami tých kováčov sa 

reprezentovalo  Slovensko na výstave EXPO v Kanade v roku 1968. 

 

 

  

 

Umelecké kováčstvo v podobe vtákov 



9 
 

Európske rómske kováčske sympózium  

 

Obec Dunajská Lužná volajú niektorí aj železná dedina. Už v dávnej 
minulosti bola známa kováčskymi dielňami a zručnými rómskymi 
majstrami. Od roku 1999 je v centre obce umiestnená stála výstava 
umeleckého kováčstva, ktorú zakladateľ Róbert Rigó nazval kováčsky dvor 
Hefaiston. Tento umelecký kováč  inicioval a organizuje každoročne od 
roku 2004 Európske rómske kováčske sympózium. Doteraz sa ho 
zúčastnili kováči z trinástich európskych krajín. Okrem kováčov vystavujú 
tu svoje výrobky  aj umeleckí šperkári, košikári a rezbári, korytári a 
výrobcovia metiel z prírodného materiálu.  
 
Každý rok vystupujú na Európskom kováčskom rómskom sympóziu známi 
rómski hudobníci zo Slovenska i zo zahraničia. Toto podujatie sa stalo 
súčasťou kalendára obce, ale aj európskeho kováčskeho kalendára. Tešia 
sa naň všetci obyvatelia obce i návštevníci z okolitých miest a dedín. V 
roku  2012 v Dunajskej Lužnej otvorili Kováčsku galériu, ďalšiu stálu 
výstavu, ktorá je umiestnená v kultúrnom dome. 
 
Pri príležitosti návštevy britskej kráľovnej na Slovensku v roku 2008 bol v 
kováčskej dielni v Dunajskej Lužnej vyrobený dar pre kráľovnú v podobe 
detskej ruky so srdcom na dlani. Ďakovný list od kráľovnej došiel priamo k 
darcovi umeleckému kováčovi – Róbertovi Rigovi.  
 

 
Umeleckí kováči z Dunajskej Lužnej sa svojimi výrobkami  

preslávili nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí 
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3. Kotlári 
 

 

Kotlárstvom sa zaoberali väčšinou olašskí Rómovia, ktorí kočovali. 

Niektoré rodiny kotlárov majstrovsky vyrábali medené kotle, kotlíky, 

panvice a taniere. Neskôr rómski kotlári tieto výrobky vyrábali 

vyklepávaním a vytepávaním aj z lacnejšieho hliníka. Svoje výrobky  

vymieňali väčšinou za potraviny alebo predávali na trhoch. Ak si chceli 

nájsť odbyt, museli putovať. 

  

Až do konca päťdesiatych rokov vykonávali svoje remeslo, ale už len ako 

pocínovači – opravovali veľké kotle a hrnce pre závodné kuchyne, ale aj 

drobný riad pre bežných ľudí. Od začiatku šesťdesiatych rokov boli 

Rómovia nútení usadiť sa a v tom čase sa počty kotlárov znížili.  

 

Kotlári museli svoju tradičnú výrobu vymeniť za opravovanie a cínovanie 

starších kotlov a riadov. Oni aj a aj ďalší zruční remeselníci boli postupne 

vytláčaní priemyselnou výrobou.  

 

  
Medený hrniec vyrobený remeselníkom 
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4. Košíkári 

 

Košíkárstvo bola a doteraz je 

rozšíreným zdrojom obživy mnohých 

usadených Rómov. Rómovia vždy 

využívali prírodné materiály, lebo sú 

ľahko dostupné a bezplatné.  

 

Košíkári sa delia na dve skupiny:  

tých, ktorí pletú z vŕbového 

nelúpaného prútia jednoduché koše, 

bieleho prútia koše na zemiaky a na 

tých šikovnejších, ktorí pletú               

z lúpaného vopred vareného, bieleho 

prútia krásne koše a košíky na ovocie, 

vajíčka alebo na hríby. Najzručnejší      

z nich dodnes vyrábajú prútený 

nábytok, koše na prádlo, ozdobné 

košíky a iné výrobky.  
 

Zhotovenie dobrej metly je tiež umenie. Vyrábajú sa dva druhy metiel: 
guľatá bez kostry s dreveným poriskom. Táto má širokú, spodnú časť na 
zametanie. Potom sú to metly ploché. Sú zhotovené z výpletu zhora na 
drevenej kostre a majú mohutné porisko, preto sú vhodné v zime na 
sneh. Obe metly sa vyrábajú z vŕbového prútia.  
 

 
Výrobkyne cirokových metiel 

Pletenie košíkov si vyžaduje 
veľkú zručnosť a presnosť 
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5. Korytári 

 

Korytárske remeslo sa dedilo z otca na syna, ako mnoho iných. Majstrami 
vo výrobe korýt boli najmä preslávení rumunskí korytári, ktorí prišli na 
územie Slovenska z oblasti Zakarpatskej Ukrajiny koncom 19. storočia. 
Usádzali sa predovšetkým na východnom Slovensku. Okrem korýt rôznych 
veľkostí, ktoré sa využívali hlavne pri zabíjačkách, alebo na pranie, 
vyrábali rómski remeselníci drevené lyžice, misky na kysnutie cesta, 
varechy a ďalšie úžitkové predmety. Svoje výrobky chodili predávať aj do 

okolitých miest a dedín.  
 
Korytá sa vyrábali počas letných 
mesiacov a v blízkosti vody, 
najčastejšie pri potoku, pretože drevo 
muselo byť v priebehu výroby 
viackrát namáčané. V zime, pod 
strechou, sa vyrábali menšie 
predmety do domácnosti.  
 
Najpoužívanejšie drevo na výrobu 
korýt bolo topoľové, no využívalo sa 
aj osikové, alebo vŕbové. Korytári 
však neničili lesy, opracovávali najmä 
staršie, dožívajúce stromy.  
 
Kmeň stromu sa rozťal na polovicu a 
nahrubo opracoval. Vnútro kmeňa sa 
prácne vydlabávalo špeciálnymi 
nástrojmi. Hrubé spracovanie kmeňa 
vykonávali korytári špeciálnymi 
sekerami - tover, na zaokrúhľovanie 
používali menšiu sekerku - kapa 
tover, podobnú motyčke. Vonkajšia 

časť koryta sa vyhladzovala a upravovala ťahavými pohybmi nožom, ktorý 
mal dve rukoväte.  
 
Z jedného priemerného topoľa sa dalo vyrobiť približne desať až šestnásť 
korýt.  
 

Dnešní korytári vyrábajú aj menšie 
misky, varechy, dosky na krájanie a 
ďalšie potrebné veci do domácností 
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6. Výroba valkov 

 

Výroba valkov – surových nepálených tehiel bola a je medzi mnohými 

Rómami veľmi rozšírená. Pravdepodobne si výrobou tehiel pomáhali 

Rómovia pri stavbe vlastných obydlí, ale aj pri pomoci miestnym 

obyvateľom a vyrábali a predávali tehly v malom i väčšom množstve. Viac 

sa touto prácou zamestnávali ženy a väčšie deti. Pri ich výrobe sa ílovitá 

hlina miesi so slamou alebo s burinou a vytvára sa hmota, ktorá sa vtláča 

do drevených foriem a vyklápajú sa vedľa seba. Nechávajú sa sušiť na 

slnku. Ich výroba bola v bývalom Československu rozšírená do konca 

šesťdesiatych rokov. Známe boli strediská výroby valkov v Muránskej 

Dlhej Lúke, Krásnej Hôrke, v okolí Rožňavy, Trebišova a na ďalších 

miestach. Dnes si väčšina Rómov stavia nové rodinné domy z pálených 

tehál, tvárnic alebo z dreva.  

 

  

7. Hudobné nástroje, kefy a šnúrky 

 

Kedysi boli Rómovia známi aj ako výrobcovia kief, štetcov. Spracovávali 

ich z prírodných materiálov – z prečesaných prasacích štetín alebo z 

konských vlasov. Najmä ženy sa venovali tkaniu šnúrok na krosienkach. 

Rómski muži vyrábali laná a silné povrazy používané pri práci v lese ku 

konským poťahom alebo pri stavbe domu. O takéto laná bol veľký záujem, 

avšak aj táto výroba v našich krajinách už zanikla.  

 

Dodnes niektorí Rómovia sami vyrábajú aj hudobné nástroje. Medzi 

najstaršie výrobky tohto druhu patrí grumla. Rómovia si tento hudobný 

nástroj priniesli z ďalekej Indie už v dávnom stredoveku a je rozšírený v 

mnohých slovanských krajinách. Ide o jednoduchý kovový rámik v tvare 

podkovy, v ktorom je pružinka, ktorú hráč brnkaním prsta uvádza do 

pohybu. Nástroj má hráč priložený na ústach. Kedysi vedeli vyrobiť grumlu 

aj rómski kováči. 
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