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Úvodom 
 

Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. – 1. pol. 20. storočia)
1
 predstavoval základný 

cieľ nášho rovnomenného projektu, ktorý podporila v roku 2012 Agentúra na podporu vý-

skumu a vývoja (APVV-0199-12). Vytvorený bol predovšetkým na základe zostaveného lexi-

kónu sídel.
2
Výsledky našej práce by však ostali neúplné, keby sme k atlasu a lexikónu nepri-

pravili aj osobitnú analyticko-komparatívnu a do značnej miery syntetickú textovú časť, ktorá 

by vysvetľovala populačný vývoj Slovenska zachytený číselne a kartograficky. Predloţená 

publikácia preto do značnej miery sumarizuje vybrané výsledky nášho niekoľkoročného bá-

dania v archívoch, kniţniciach, ale aj prácu s edíciami štatistického, či historického charakte-

ru. 

Mnohé problémy populačného vývoja Slovenska sme v rámci riešenia nášho projektu pub-

likovali ako čiastkové výstupy, či uţ išlo o oblasť migračných procesov
3
, populačnej politi-

ky
4
, demografických procesov a populačnej dynamiky

5
, ale rovnako aj štruktúry obyvateľ-

                                                           
1
 Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. – 1. pol. 20. storočia). Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedič-

stvo, 2017. 
2
Vybrané populačné štruktúry obcí na Slovensku (18.-1. pol. 20. storočia). Bratislava : Muzeológia a kultúrne 

dedičstvo, 2016. 
3
 ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol – ŠMIGEĽ, Michal. Pohyb etník, etnické hranice, etnický priestor na 

Slovensku. In: M. Šmigeľ – P. Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Be-

lianum, 2014, s. 10-42; TIŠLIAR, TIŠLIAR, Pavol. Formy organizovania vysťahovalectva zo Slovenska po 

vzniku Československej republiky. In: M. Šmigeľ – P. Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). 

Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 56-71; ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Analýza vybraných cha-

rakteristík cudzincov na Slovensku v medzivojnovom období. In: M. Šmigeľ – P. Tišliar a kol. Migračné procesy 

Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 98-131; ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, 

Pavol. Moţnosti sledovania vnútornej migrácie na Slovensku vo výsledkoch medzivojnových sčítaní ľudu. In: 

M. Šmigeľ – P. Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 

145-169; TIŠLIAR, Pavol.  Beginnings of Organisation of Emigration in the Czechoslovak Republic. In: P. 

Tišliar - S. Čéplö (eds.): Studies in the Population of Slovakia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 

2014, s. 43-62; TIŠLIAROVÁ, Ingrid - TIŠLIAR, Pavol. K problematike plebiscitu na severnej Orave a na Spiši 

v 20. rokoch 20. storočia. In: Almanach XIV Slováci v Poľsku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 35-

75; KAČÍREK, Ľuboš. Ján Nepomuk Bobula (1844-1903). In: Slováci v zahraničí. č. 30. Martin : Matica slo-

venská, 2013, s. 34-53. 
4
 TIŠLIAR, Pavol. Migračná politika na Slovensku v kontexte populačnej politiky v medzivojnovom období. In: 

M. Šmigeľ – P. Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 

44-56; TIŠLIAR, Pavol. Náčrt populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918 –1945. In: Populačné štúdie 

Slovenska I. Pavol Tišliar (ed.). Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 19-90; TIŠLIAR, Pavol. Populač-

ná politika a populačný vývoj na území Slovenska v rokoch 1938 - 1945 - metodologické východiská. In: Popu-

lačné štúdie Slovenska I. P. Tišliar (ed.). Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 9-18; TIŠLIAR, Pavol. 

Statistical Practice and Ethnic Policy of the Slovak Republic 1939 – 1945. In: P. Tišliar - S. Čéplö (eds.): Studies 

in the Population of Slovakia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 121-146; TIŠLIAR, Pa-

vol. K diproporciám a protichodnosti populačnej politikyv medzivojnovom Československu a jej prejavom na 

Slovensku. In: P. Tišliar - T. Šprochová - L. Vargová (eds.). Populačné štúdie Slovenska 7. Bratislava : Muzeo-

lógia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 67-81; TIŠLIAR, Pavol. Odraz národnostnej politiky Slovenskej repub-

liky (1939 – 1945) v štatistickej praxi. In: P. Tišliar - T. Šprochová (eds.): Populačné štúdie Slovenska 4. Brati-

slava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s. 21-51. 
5
ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Demografický obraz Slovenska v rokoch 1938-1945. Bratislava : 

Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016; ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Transformácia plodnosti ţien 

Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2016; ŠPROCHA, 

Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Charakter plodnosti na Slovensku v medzivojnovom období. In: Historická demo-

grafie, č. 1, 38/2014, s. 77-112; ŠPROCHA, Branislav. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej sveto-

vej vojny I. časť. In: Slovenská štatistika a demografia, roč. 24, 4/2014, s. 40-53; ŠPROCHA, Branislav - TIŠ-

LIAR, Pavol. Intenzita a charakter úmrtnosti na Slovensku v medzivojnovom období. In: Historická demografie, 
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stva,
6
 či kontextovej stránky populačného vývoja.

7
 Osobitne sme venovali priestor aj charak-

teristike prameňov a metodike práce.
8
 Celkovo sme tak za 4 roky riešenia projektu publikova-

                                                                                                                                                                                     
č. 2, 38/2014, s. 203-233; ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. The Demographics of the Jewish Population 

of Slovakia between the Two World Wars. In: Judaica Bohemiae, roč. XLIX, 2/2014, s. 5-45; ŠPROCHA, Bra-

nislav. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny II. časť. In: Slovenská štatistika a de-

mografia, roč. 25, 1/2015, s. 45-57; ŠPROCHA, Branislav. Populačný vývoj národnostných menšín na Sloven-

sku po druhej svetovej vojne. In: P. Tišliar - T. Šprochová (eds.): Populačné štúdie Slovenska 4. Bratislava : 

Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s. 185-216; ŠPROCHA, Branislav. Charakter reprodukčného sprá-

vania Rómov na Slovensku po druhej svetovej vojne. In: P. Tišliar - T. Šprochová (eds.): Populačné štúdie Slo-

venska 4. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s. 217-251; TIŠLIAR, Pavol. Transformácia 

plodnosti na Slovensku v 19. a 20. storočí. (Teoretické a metodologické východiská z pohľadu historickej demo-

grafie). In: Slovenská štatistika a demografia, roč. 25, 2/2015, s. 3-13; MIKUŠOVÁ, Miriam. K sobášnosti so-

cioprofesijných skupín v Trnave v 19. storočí. In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie Slovenska 5. Bratislava : 

Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 21-61; ŠPROCHA, Branislav. K niektorým otázkam transformá-

cie plodnosti na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie Slovenska 5. Brati-

slava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 89-114; ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť ţien maďarskej 

národnosti na Slovensku v sčítaniach obyvateľov. In: P. Tišliar (ed.) Populačné štúdie Slovenska 6. Bratislava : 

Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 169-196; ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. The Fertility 

of Women in the Primary Sector in Slovakia According to Censuses Conducted Between 1900 and 2001 years. 

In: Bylye gody, vol. 37, is. 3, pp. 650-662; POCISKOVÁ, Miriam. Početnosť rodiny zamestnancov v agrárnom 

sektore v 19. storočí v Trnave. In: P. Tišliar - T. Šprochová - L. Vargová (eds.). Populačné štúdie Slovenska 

7. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 51-56; ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. 

Transformace plodnosti Česka a Slovenska v 20. a na začátku 21. století v generační perspektivě. In: P. Tišliar - 

T. Šprochová - L. Vargová (eds.). Populačné štúdie Slovenska 7. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 

o. z., 2015, s. 121-136; ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Obraz rómskej populácie v Uhorsku na konci 

19. storočia, In: Historický časopis, roč. 64, č. 2 (2016), s. 267-297; ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. 

Rómovia na Slovensku podľa súpisu z roku 1893. In: Historická demografie, roč. 40, č. 1 (2016), s. 93-112; 

ŠPROCHA, Branislav - ŠMIGEĽ, Michal - TIŠLIAR, Pavol. Populačný vývoj rusínskeho obyvateľstva na Slo-

vensku v medzivojnovom období. In: Populačné štúdie Slovenska 8. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedič-

stvo, 2016, s. 109-124; ŠPROCHA, Branislav - ŠMIGEĽ, Michal - TIŠLIAR, Pavol. Reprodukčné správanie 

populácie Podkarpatskej Rusi. In: Populačné štúdie Slovenska 9. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 

2016, s. 21-60; ŠPROCHA, Branislav. Charakter úmrtnosti obyvateľstva Slovenska na začiatku 20. storočia. In: 

Populačné štúdie Slovenska 8. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 67-80; ŠPROCHA, Branis-

lav – TIŠLIAR, Pavol. The fertility of women in subcarpathian Russia in the second half of the Nineteenth cen-

tury and the first half of the Twentieth century. In: Bylye gody, Roč. 45, č. 3 (2017), s. 964-977; TIŠLIAR, Pa-

vol – ŠPROCHA, Branislav. The rise of civil marriage and divorce in marriage law in Slovakia and changes in 

marriage law in the interwar period. In: European journal of science and theology, vol. 13, No. 5, pp. 35-44. 
6
ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Demogeografický profil náboţenského vyznania obyvateľstva Slo-

venska za posledných 100 rokov. In: Populačné štúdie Slovenska 3. P. Tišliar (ed.). Bratislava : Muzeológia a 

kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s. 111-187; Vybrané populačné štruktúry obcí..., c. d.; KAČÍREK, Ľuboš - OSA-

ĎAN, Róbert. Náboţenské menšiny na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie 

Slovenska 5. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 115-140; TIŠLIAR, Pavol. Národnost-

ná skladba Slovenska na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia : etnická identita (identifikácia) z pohľadu 

oficiálnej štátnej štatistiky. In: Český lid, roč. 102, 3/2015, s. 329-352; ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. 

Moţnosti vyuţitia ekonomických štruktúr obyvateľstva 1921, 1930, 1940 a sčítania podnikov a závodov na Slo-

vensku v roku 1930 pre komplexný výskum populačných dejín Slovenska. In: I. Fialová - D. Tvrdoňová (eds.) 

Remeslo má zlaté dno... Cechy, ţivnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava : SNA, 2014, s. 

375-387; ŠPROCHA, Branislav - ŠMIGEĽ, Michal - TIŠLIAR, Pavol. Zmeny v štruktúrach populácie Podkar-

patskej Rusi v medzivojnovom období. In: Populačné štúdie Slovenska 9. Bratislava : Muzeológia a kultúrne 

dedičstvo, 2016, s. 61-88; KAČÍREK, Ľuboš. Etnické zmeny obyvateľstva v novoveku na príklade mestskej 

časti Bratislava-Petrţalka. In: Populačné štúdie Slovenska 9. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, 

s. 163-175; POCISKOVÁ, Miriam. K sociálnej a ekonomickej štruktúre Trnavy v 19. storočí. In: Populačné 

štúdie Slovenska 8. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 57-66. 
7
TIŠLIAR, Pavol. Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 

2013; KAČÍREK, Ľuboš - TIŠLIAR, Pavol. Petrţalka v rokoch 1919 - 1946. Bratislava : Stimul, 2014; KAČÍ-

REK, Ľuboš - TIŠLIAR. Pavol. Petrţalka do roku 1918. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 

2014; KAČÍREK, Ľuboš. Národný ţivot Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Budapest : Croatica, 

2016; CSÜTÖRTÖKYOVÁ, Dita. Identifikačné procesy lokálnej komunity vo vzťahu k tradičnej ľudovej archi-
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li pribliţne 100 rôznych výstupov, medzi ktorými sa nachádzajú monografie, zborníky (edícia 

Populačné štúdie Slovenska, vyšlo aţ 9 zväzkov), odborné kniţné publikácie, vedecké štúdie, 

publikované v domácich aj zahraničných časopisoch, absolvovali, ale aj organizovali sme 

vedecké konferencie.  

Publikácia Premeny vybraných charakteristík obyvateľstva Slovenska v 18. – 1. pol. 20. 

storočia vychádza tematicky z atlasu obyvateľstva. Nadväzuje na jeho štruktúru a výsledky 

lexikónu sídel. Z tohto dôvodu sme sa v tejto monografii zamerali na 8 okruhov problémov: 

1. Pramene k populačnému vývoju Slovenska, ktoré sa týkajú nielen rozdelenia 

a základnej charakteristiky dostupných prameňov, ale hodnotia sčasti aj kvalitu 

a moţnosti vyuţitia predovšetkým prameňov hromadnej povahy. 

2. Počet obyvateľov, ktoré pre staršie obdobie stojí len na neistých odhadoch, strieda 

v neskoršom období presnejšia úradná štatistika moderných cenzov. Tie nám dokla-

dajú nielen koncentráciu obyvateľstva, postupný urbanizačný rast, ale umoţňujú nám 

nepriamo podchytiť aj dopady migračných procesov. 

                                                                                                                                                                                     
tektúre (Na príklade obce Sebechleby). In: Slovenský národopis, roč. 61, č. 4/2013, s. 430-451; TIŠLIAR, Pavol. 

On employment of women in Slovakia in the inter-war period. In: P. Tišliar - S. Čéplö (eds.): Studies in the 

Population of Slovakia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 63-95; ŠPROCHOVÁ, Terézia. 

Dobové vnímanie ţenských cností podľa Jána Kollára. In: P. Tišliar - T. Šprochová (eds.): Populačné štúdie 

Slovenska 4. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s. 7-19; ŠPROCHOVÁ, Terézia. Ţenská 

nevzdelanosť ako rodinný problém. In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie Slovenska 5. Bratislava : Muzeológia a 

kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 7-19; ŠPROCHOVÁ, Terézia. Výchova a príprava na ţivot ţeny v prvej polo-

vici 19. storočia. In: P. Tišliar - T. Šprochová - L. Vargová (eds.). Populačné štúdie Slovenska 7. Bratislava : 

Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 29-37; KAČÍREK, Ľuboš. Slovenska komunita v Pešťbudíne v 

19. storočí na príklade slovenského evanjelickeho zboru. In: P. Tišliar - T. Šprochová - L. Vargová (eds.). Popu-

lačné štúdie Slovenska 7. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 39-49; POCISKOVÁ, 

Miriam. Početnosť rodiny zamestnancov v agrárnom sektore v 19. storočí v Trnave. In: P. Tišliar - T. Šprochová 

- L. Vargová (eds.). Populačné štúdie Slovenska 7. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 

51-56; VARGOVÁ, Lenka. Zariadenie domácností  v prvej polovici 20. storočia s prihliadnutím na inzerciu vo 

vybranej dobovej tlači : Príspevok k dejinám kaţdodennosti na Slovensku. In: Populačné štúdie Slovenska 9. 

Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 7-20; ŠPROCHOVÁ, Terézia. Ţena ako domáca gazdiná 

v 19. storočí. In: Populačné štúdie Slovenska 8. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 47-56; 

KAČÍREK, Ľuboš. Prouhorské slovenské časopisy v 60. a 70. rokoch 19. storočia. In: Studia bibliographica 

Posoniensia. Bratislava : Univerzitná kniţnica, 2016, s. 83-93; KAČÍREK, Ľuboš. Vydavateľské aktivity Novej 

školy slovenskej (1868 - 1875). In: 19. storočie v zrkadle písomných prameňov : Z dejín kniţnej a duchovnej 

kultúry Slovenska. Prešov : ŠVK, 2016, s. 149-159. 
8
Vybrané populačné štruktúry obcí..., c. d.; TIŠLIAR, Pavol. Koncepcie a východiská mimoriadneho sčítania 

ľudu z roku 1919. In: V turbulentnom tridsaťročí – kapitoly z dejín Slovenska 1918 – 1948. Krakov : Spolok 

Slovákov v Poľsku, 2013, s. 27-36; TIŠLIAR, Pavol. Populačná politika a populačný vývoj..., c. d.; TIŠLIAR, 

Pavol. Population Censuses in Slovakia between 1919 - 1940. In: Bylye Gody, 2/2014, No. 32, pp. 266-271; 

MIKUŠOVÁ, Miriam. Sčítanie obyvateľov na území Slovenska v roku 1857 na príklade dokumentov mesta 

Trnavy. In: Historická demografie, č. 1, 38/2014, s.57-76; TIŠLIAR, Pavol. Introduction to the Problem of Popu-

lation Censuses of Slovakia in 1919 and 1921. In: P. Tišliar - S. Čéplö (eds.): Studies in the Population of Slova-

kia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 7-42; TIŠLIAR, Pavol. Notes on the Organisation of 

the 1940 Population Census. In: P. Tišliar - S. Čéplö (eds.): Studies in the Population of Slovakia II. Kraków : 

Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 97-119; TIŠLIAR, Pavol. K percepciám národnosti a jazyka pri 

sčítaniach ľudu 1919 – 1930 na Slovensku. In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie Slovenska 5. Bratislava : Muze-

ológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 63-87; TIŠLIAR, Pavol. Cesta k prvému úradnému lexikónu sídel na 

Slovensku. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 3, 1/2015, s. 51-62; TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branis-

lav. Zaznávaný a nepoznaný Cenzus 1919 či len kuriozita? In: Historický časopis, roč. 63, 2/2015, s. 253-274; 

TIŠLIAR, Pavol. Prípravný proces súpisu domov a bytov a sčítania ľudu na Slovensku v roku 1940. In: P. Tišliar 

(ed.) Populačné štúdie Slovenska 6. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 33-61; TIŠ-

LIAR, Pavol. K vybraným prameňom štatistickej povahy v 18. a 19. storočí. In: Populačné štúdie Slovenska 8. 

Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 7-20.  
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3. Pohlavie a vek, ukazovatele, ktoré špecifikujú populáciu, naznačujú a často aj pria-

mo odhaľujú mnohé procesy a javy, ktorými populácia prešla. Do istej miery aj dá-

vajú moţnosť vyhliadky do ďalšieho vývoja. 

4. Gramotnosť obyvateľstva, ktorá na Slovensku dynamickejšie rástla práve od konca 

18. storočia. 

5. Demografické procesy konkretizujú populačnú dynamiku, vysvetľujú vývoj jednotli-

vých procesov plodnosti, úmrtnosti a sobášnosti obyvateľstva. Konkretizujú teda 

všetky významné udalosti v ţivote jednotlivca, ale aj populácie. Zamerali sme sa tu 

predovšetkým na problém starého demografického reţimu a jeho zmeny spôsobené 

demografickým prechodom (revolúciou).Keďţe nemáme k dispozícii širší súbor 

matričných analýz, údaje vyuţiteľné k demografickým procesom sú k dispozícii 

v prameňoch len pomerne mladého dáta. Rovnako aţ mladšie cenzy prinášali kvalit-

nejšie a konkrétnejšie informácie, ktoré umoţňujú hodnotnejšiu demografickú analý-

zu. 

6. Etnická skladba obyvateľstva, ktorá poukazuje na multietnický charakter Slovenska 

vymedzuje jazykové a národnostné hranice, ostrovy a výbeţky, ich premeny v čase 

a priestore. Zamerali sme sa aj na metodiku zisťovania etnickej štruktúry obyvateľ-

stva, poukázali na politické motivácie zisťovania a vyuţitia výsledkov sčítacích ak-

cií. 

7. Náboţenstvo obyvateľstva je jedným zo zaujímavých a mimoriadne stálych charak-

teristík populácie. Slovensko predstavovalo silno heterogénne prostredie 

v posledných 3. storočiach. Náboţenstvo je zaujímavé aj z hľadiska porovnania s et-

nicitou, keďţe bolo u nás typické, ţe sa určité jazykové prostredie z veľkej časti hlá-

silo ku konkrétnemu náboţenstvu. 

8. Ekonomická aktivita, ktorá sa sústreďuje, okrem iného, na zdroj obţivy, ako jeden 

zo základných predpokladov populačného rastu a prípadného zvyšovania ţivotnej 

úrovne.  

 

Uvedené okruhy problémov máme chronologicky vymedzené 18. storočím aţ 1. polovicou 

20. storočia a v nadväznosti na atlas obyvateľstva sa sústredíme predovšetkým na priestorovú 

stránku. S ohľadom na moţnosti a výpovednú hodnotu prameňov je pochopiteľné, ţe najme-

nej informácii máme k dispozícii za najstaršie, 18. storočie. Nešli sme cestou špekulácii 

a nepodloţených tvrdení, rôznych hypotéz, s ktorými sa moţno stretnúť aj v slovenskej, či 

maďarskej historiografii. Uvedomujeme si, ţe pre staršie obdobie, ako je polovica 19. storo-

čia, je nevyhnutné uskutočniť podstatne širší výskum zaloţený predovšetkým na lokálnych 

a regionálnych populačných analýzach. Tie na Slovensku absentujú. Existencia doslova nie-

koľkých prác stojacich na matričných analýzach, podľa nášho názoru neumoţňuje zovšeobec-

ňovať a vytvárať platné tézy populačného vývoja Slovenska, hoci tieto pokusy uţ v sloven-

skej historiografii boli. Niet pochýb o tom, ţe ďalšia fáza bádania by sa mala sústrediť práve 

na túto oblasť, vychádzajúc predovšetkým z matričných prameňov, z ich analýzy a rekon-

štrukcií rodín. Vzhľadom na počet osôb, ktorí sa na Slovensku historickou demografiou za-

oberajú, ide o beh na mimoriadne dlhú trať. 

Lexikón sídel, atlas a táto monografia pripravili základné sumárne dáta k pochopeniu de-

mografického vývoja Slovenska do polovice 20. storočia. Nebolo našim cieľom podchytiť ho 
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v celej jeho šírke a urobiť tak bodku za jedným zloţitým problémom slovenskej historiogra-

fie. Podarilo sa nám však zosumarizovať, roztriediť a aspoň sčasti zhodnotiť kvalitnejšie úda-

je k dejinám obyvateľstva Slovenska. Ako jeden z dôleţitých momentov, ktorý vystúpil počas 

riešenia projektu do popredia, sa stala kontextová otázka demografického vývoja. Hoci dnes 

stále nevieme zodpovedať mnoţstvo otázok týkajúcich sa populačnej dynamiky, populačnej 

klímy, či rôznych zmien, ktoré v populácii Slovenska v posledných 3. storočiach nastali, po-

darilo sa nám mnohé z nich aspoň naznačiť či pomenovať. V odkrývaní populačných dejín 

Slovenska nás tak čaká ešte skutočne veľké mnoţstvo práce.  

Veríme, ţe sa naša niekoľkoročná práca stane aspoň čiastočne odrazovým mostíkom pre 

ďalší úspešný výskum a poslúţi tak ďalšiemu rozvoju slovenskej historiografie. 

 

*** 

Ďakujeme obom recenzentom, doc. Martinovi Hetényimu a doc. Michalovi Šmigeľovi za 

postrehy a odborné rady pri príprave tohto rukopisu, ale rovnako aj pri hodnotení našich kar-

tografických výsledkov v mapovom diele. Vďaka patrí všetkým členom riešiteľského kolektí-

vu, Mgr. Slavomírovi Čéplöovi, dr. Ľubošovi Kačírkovi, dr. Jurajovi Majovi, Mgr. Miriam 

Pociskovej, Mgr. Terézii Šprochovej a Mgr. Lenke Vargovej, ale tieţ ďalším kolegyniam, 

ktoré aktívne napomohli pri príprave a realizácii tohto projektu. Osobitné poďakovanie patrí 

Agentúre na podporu výskumu a vývoja za finančnú podporu, bez ktorej by nebolo moţné 

projekt realizovať. 

 

 

Bratislava, 18. septembra 2017       autori 
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I. Pramene k populačnému vývoju Slovenska 18. – 1. pol. 20. storočia 
 

Populačný vývoj Slovenska moţno rozdeliť do dvoch období. Prvé označujeme ako pred-

štatistické a typické preň boli predovšetkým pramene súpisového charakteru, ktoré sledovali 

hlavne vojenské a daňové ciele. Druhé obdobie uţ patrí štatistike, disciplíne, ktorá sa vyvinula 

z praktických potrieb spoločnosti, úradnej praxe a smerovala vo svojom rozvoji aj 

k vedeckému bádaniu a záujmu nielen o obyvateľstvo, ale aj o rôzne ďalšie oblasti ţivota spo-

ločnosti. Medzníkom medzi spomenutými obdobiami sa v uhorských dejinách stal v polovici 

19. storočia v podstate vznik štatistického úradu v Budapešti. Vznikom modernej úradnej šta-

tistiky došlo nielen k spresňovaniu získavaných údajov, teda rástla kvalita dát, ale zároveň sa 

rozširoval aj diapazón zisťovaných charakteristík obyvateľstva. Vyţadovala si to napokon aj 

samotná administratívna prax a potreba rôznych informácií v úradnej činnosti pre rôzne oblas-

ti fungovania štátu. Obdobie po vzniku štatistického úradu, ktorý postupne začal organizovať 

pravidelnú štatistickú sluţbu a metodicky riadiť aj celokrajinské súpisy, označujeme ako ob-

dobie modernej štatistiky, resp. štatistické obdobie.  

Pramene k historicko-demografickému vývoju Slovenska moţno typologicky rozdeliť do 

dvoch základných skupín. Prvú tvoria statické pramene, ktoré nám ponúkajú akýsi základný 

prehľad o populácii, viazaný na konkrétny časový moment konania súpisu. Druhú skupinu 

tvoria priebeţne vedené a dopĺňané pramene.  

Do prvej skupiny patria predovšetkým sčítania obyvateľstva a súpisové akcie rôzneho cha-

rakteru, kde sa popri mnohých iných údajoch zaznamenávali aj počty, prípadne rôzne ďalšie 

charakteristiky obyvateľov. Keďţe tieto pramene zachytávajú obyvateľstvo skupinovo, ozna-

čujeme ich aj ako pramene hromadnej povahy. Druhou skupinou sú priebeţne vedené prame-

ne, ktoré obsahujú najmä dáta zachytávajúce obyvateľstvo v rôznych fázach ţivota, a to jed-

notlivo za kaţdú osobu. Najvýznamnejším a najtypickejším prameňom tohto charakteru sú 

cirkevné, neskôr štátne matriky, zaznamenávajúce krst (narodenie), sobáš a úmrtie.  

Oba spomenuté typy prameňov vyţadujú rozdielny prístup k bádaniu. Prinášajú však úda-

je, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a tvoria základný predpoklad k populačnej analýze a syntéze. 

Pramene hromadnej povahy majú hlavne kvantitatívny charakter. Pomáhajú nám vytvoriť si 

predstavu o počte (počtoch) obyvateľstva, často ponúkajú aj informácie o jeho zloţení. Súčas-

ťou súpisových akcií bol občasne vek a pohlavie, sociálne, spoločenské, majetkové postave-

nie, údaje o náboţenskom vyznaní, etnickej príslušnosti, o zamestnaní a pod. Tieto údaje nám 

umoţňujú obyvateľstvo špecifikovať podľa biologických znakov, pohlavie, vek, ale rovnako 

ho aj diferencujú podľa rôznych sociálno-spoločenských atribútov. Výhodou prameňov hro-

madného charakteru je moţnosť spojiť tieto údaje s konkrétnou lokalitou či regiónom a kon-

kretizovať tak naše predstavy aj o geografickom rozmiestnení, zaľudnení skúmaného územia. 

Matričné údaje, na rozdiel od statických prameňov, moţno vyuţiť výlučne v lokálnom vý-

skume. Keďţe sa tieto informácie dotýkajú jednotlivých osôb, ich spracovanie na regionálnej, 

či nadregionálnej úrovni je mimoriadne časovo náročné a za súčasných podmienok stavu 

spracovania matrík na Slovensku (historickej demografie Slovenska vo všeobecnosti), priam 
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nemoţné.
9
 Operujeme tu s jednotlivými udalosťami a kaţdú udalosť spájame s konkrétnou 

osobou, aby sme mohli v ďalšej fáze práce kombinovať údaje a získať týmto spôsobom ďalšie 

odvodené informácie. Priebeţne vedené pramene nám zachytávajú jednotlivé demografické 

procesy. Spomenuté krsty, ktoré sa v minulosti vykonávali len niekoľko dní po narodení 

vlastne takto zachytávajú pôrodnosť obyvateľstva. Po rekonštrukcii rodín však získame aj 

údaje o veku rodičov, o poradí narodeného dieťaťa, o intervaloch medzi narodenými deťmi 

a pod. Sobášna matrika zachytáva sobáše, vznik rodiny a pozornou prácou so sobášnymi mat-

rikami vieme identifikovať aj v poradí ďalšie sobáše po zániku predchádzajúceho manţelstva, 

ktoré nám eviduje úmrtná matrika. Tá často obsahuje aj úmrtný vek a príčiny úmrtia. Niet 

pochýb o tom, ţe práca s matrikami prináša veľmi zaujímavé a podrobné informácie. Problé-

mom je ale jej časová náročnosť a prakticky nemoţnosť obsiahnuť početnejšiu populáciu, uţ 

vôbec nie na rozsiahlom teritóriu, akým je územie súčasného Slovenska. Pokusy zovšeobec-

ňovať výsledky z jednej lokality nemusia priniesť ţelané výsledky. V tomto ohľade je potreb-

ná opatrnosť a širšia vzorka z príslušného regiónu. 

Z uvedeného stručného opisu charakteru prameňov je zrejmé, ţe ideálnym spôsobom práce 

je kombinácia oboch typov prameňov, ktoré sa vzájomne v mnohých smeroch dopĺňajú 

a vznikajú nám moţnosti získania sekundárnych informácií. Na druhej strane sme limitovaný 

nielen dochovaním a kompletnosťou týchto prameňov, ale rovnako aj ich charakterom 

a výpovednou hodnotou.  

Nie je našim cieľom podrobne charakterizovať všetky pramene a prácu s jednotlivými 

typmi prameňov. K dispozícii máme viacero príručiek či prác, ktoré tieto pracovné postupy 

opisujú.
10

 Typickým problémom súčasnej slovenskej historiografie nie je len nízky počet 

spracovaných matrík pre historicko-demografické účely, ale aj nedostatočná kritika 

a interpretácia prameňov hromadnej povahy. Pracujeme a pouţívame dáta z rôznych kon-

skripcií, no doposiaľ nám chýba komplexná práca, ktorá by podrobnejšie hodnotila predo-

všetkým ich kvalitu, teda aj samotný význam, a to predovšetkým na základe poznania kontex-

tovej stránky ich vzniku, cieľov, pozadia, metodiky zberu a pod. Naša historiografia má 

k dispozícii, okrem pôvodných edícií prameňov, ktorými sa ešte budeme zaoberať, aj sumari-

zované diela, ktoré tvoria určitý prierez vybranými súpisovými akciami a sumarizujú dáta za 

určité obdobie.  

Starším sumárnym dielom, ktoré vzniklo uţ takmer pred 40. rokmi je retrospektívny lexi-

kón sídel, zostavený československým štatistickým úradom.
11

Ten ešte aj v súčasnosti pred-

stavuje jeden z najvyhľadávanejších prameňov najmä pre historický výskum. Retrospektívny 

lexikón obsahuje niektoré základné údaje o obyvateľoch jednotlivých sídel Slovenska, počet 

obyvateľov a počet domov, ktoré vychádzajú z tzv. moderných sčítaní ľudu, za Slovensko 

z rokov 1869 – 1970.  

                                                           
9
 Spracovaných máme prakticky iba niekoľko obcí. Tomuto spôsobu bádania sa na Slovensku venuje len malá 

hŕstka osôb, nadšencov. Často sú to študenti, ktorí týmto spôsobom vypracujú záverečnú prácu v rámci štúdia 

histórie.   
10

 Jednoduchým návodom sú napr. skriptá Eduarda Maura. MAUR Eduard. Základy historické demografie. Pra-

ha, SPN, 1978.  
11

 Retrospektívny lexikón obcí Československej socialistickej republiky 1850 – 1970. 2. diely. Praha : Federálny 

štatistický úrad, 1978. 
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Podrobnejším, čo do šírky, ale aj publikovanej charakteristiky, je novší lexikón z roku 

2016.
12

 Zachytáva jednak informácie moderných uhorských cenzov 1869 – 1910, českoslo-

venských (slovenských) 1919 – 1940, ale tieţ údaje vybraných súpisov predštatistického ob-

dobia (Jozefovo sčítanie ľudu 1786/87, Bachov cenzus 1850/1851) a charakteristiky obyva-

teľstva na základe publikovaného lexikónu súkromnej povahy Ladislava Nagya z roku 1828. 

Popri základných informáciách o počte obyvateľov a počte domov sa tento sumárny prameň 

sústredil na sumarizovanie vybraných štruktúrnych charakteristík, predovšetkým etnickej 

a náboţenskej skladby na úrovni pôvodných obecných jadier. Prináša teda podstatne viac in-

formácií, a to nielen za súčasné obce, ale aj za ich pôvodné historické jadrá.  

Slovenská historiografia tak v poslednom čase získala nové zdroje informácií, vyuţiteľné 

predovšetkým pre výskum demografického (historicko-demografického) a sociálno-

spoločenského vývoja súčasného územia Slovenska v posledných 3. storočiach. Lexikóny 

dopĺňa aj Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. – 1. pol. 20. storočia), ako kartografic-

ký a vizuálny prameň, vychádzajúci najmä z dát spomenutých novších lexikónov.
13

 

Práca s prameňmi hromadnej povahy má viacero špecifík. Je náročná predovšetkým na po-

zornosť a na čas strávený pri spracovaní údajov. Pri prameňoch štatistického charakteru star-

šieho obdobia sa k tomu pridávajú hlavne problémy vznikajúce z rôznych nepresností (vráta-

ne častých chýb prameňa), problémy s identifikáciou sídla a následne aj celkovou interpretá-

ciou takéhoto typu prameňa. Identifikácia sídel je pre staršie obdobie sťaţená neexistenciou 

osobitnej pomôcky, ktorá by sumarizovala vývoj názov, ako to pre obdobie po roku 1773 

predstavuje slovník Milana Majtána.
14

 Treba pritom uviesť, ţe sme pri práci s prameňmi súk-

romného charakteru narazili na viacero prípadov, kde nám ani slovník názvov obcí pre mlad-

šie obdobie nepomohol.   

 

I.1 Pramene hromadnej povahy do konca 18. storočia 

Spomenuli sme, ţe vznik úradnej štatistiky sa viaţe predovšetkým na praktické vyuţitie 

v beţnom ţivote spoločnosti. V Uhorsku sa hromadné zisťovanie údajov a vybraných charak-

teristík obyvateľstva týkalo sprvu platenia daní a zistenia počtu muţov pre vojenské účely. 

Tieto konskripčné akcie mali korene uţ v stredoveku, kedy vznikali v Uhorsku prvé daňové 

portálne (dikálne) súpisy, datované do 1. polovice 15. storočia.
15

Tieto pramene, ktoré sa do 

súčasnosti zachovali zväčša ako torzá, nezachytávali celkové počty obyvateľov. Predmetom 

ich zisťovania boli počty usadlostí, za ktoré sa platili poplatky. Preto nám tento typ súpisov, 

ktorý sa vyhotovoval aj v neskoršom období, ponúka vytvoriť si len veľmi pribliţnú predsta-

vu o počte obyvateľov. Podobne moţno hodnotiť aj najstaršie urbáre, datované uţ do 15. sto-

ročia.
16

 Prakticky aţ 18. storočie prinieslo významnejšie kvalitatívne zmeny v prístupe 

k vyuţitiu štatistiky, sčasti uţ aj pre administratívno-správne účely a v neskoršom období aj 

priamo pre demografické potreby.  

Obdobie osvietenstva, charakteristické reformami zasahujúcimi do mnohých oblastí kaţ-

dodenného ţivota obyvateľstva, ale aj správy krajiny, sa odrazili i v pragmatickom prístupe 

                                                           
12

 Vybrané populačné štruktúry obcí..., c. d. 
13

 Historický atlas obyvateľstva Slovenska..., c. d. 
14

 MAJTÁN, Milan. Názvy obcí Slovenskej republiky : Vývin v rokoch 1773 – 1997. Bratislava : Veda, 1998. 
15

 ŢUDEL, Juraj. Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. Bratislava : Veda, 2010, s. 110. 
16

 Tamţe, s. 24. 
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ku konskripciám. Jedným z významných počinov Karola III. bolo vytvorenie stáleho vojska, 

ktorého vydrţiavanie, samozrejme, vyţadovalo aj značné finančné krytie. Preţitý systém zvo-

lávania a rozpúšťania vojska postavený na šľachtickej insurekcii nebol pri svojej ťaţkopád-

nosti schopný reagovať na potreby obrany krajiny dostatočne rýchlo. Preto rozhodnutie vy-

tvoriť stále ţoldnierske vojsko malo tieto nedostatky nielen vyváţiť, ale zároveň popri pokra-

čujúcej povinnosti šľachty brániť krajinu, posilniť bojaschopnosť Uhorského kráľovstva. 

K finančnému krytiu mala poskytnúť podklady nová daňová súpisová akcia z roku 1715, 

uskutočnená na základe zákonného článku LVII : 1715.
17

 Tomuto súpisu podliehali všetky 

sídla v Uhorsku, vrátane slobodných kráľovských a výsadných miest, ale tieţ dediny a osady, 

ktoré spustli.
18

Cieľom bolo zabezpečiť pravidelný príjem do štátnej pokladnice, ale záro-

veň zistiť existujúce hospodárske pomery v jednotlivých častiach krajiny. Tieto regnikolárne 

súpisy z roku 1715 a následný z roku 1720, tak sledovali predovšetkým hospodárske ciele. 

Tie sa priamo odrazili aj na zisťovaných charakteristikách obyvateľstva. Oba spomenuté súpi-

sy nezaznamenávali celkový počet obyvateľov jednotlivých sídel. Ten totiţ z pohľadu cieľov 

konskripcií nebol dôleţitý. Zachytávali len meno hlavy domácnosti, sedliakov, ţeliarov, taxa-

listov, slobodníkov, šľachticov obrábajúcich nevoľnícku pôdu s uvedením príslušného po-

zemkového majetku (pôda, lesy, lúky, vinice), teda len tú časť populácie, ktorej sa priamo 

týkala daňová povinnosť. Výsledky súpisu, ktorý sa v roku 1720 ešte raz zopakoval aj kvôli 

nedostatkom a neúplnosti predchádzajúceho z roku 1715, spracoval na konci 19. storočia Ig-

nácz Acsády.
19

 Keďţe mal súpis slúţiť pre zdanenie, snahou zainteresovaných skupín obyva-

teľstva bolo čo najniţšie daňové bremeno. Tento moment ovplyvnil aj výsledky súpisov, keď 

jednotliví richtári obcí mali snahu uvádzať čo moţno najniţší počet osôb, pôdy a príjmov. 

Výsledky týchto súpisov preto nemoţno označiť ako spoľahlivé. Kritizované boli v tomto 

smere uţ v čase svojho vzniku.
20

 Publikované dáta sú rozdelené podľa ţúp a ďalej po jednot-

livých sídlach, osobitne pre súpisy 1715 a 1720.  

Z pohľadu našej témy a údajov, ktoré sa dotýkajú územia Slovenska, je potrebné upozorniť 

na niektoré špecifiká. I. Acsády pripravil prehľad údajov z dochovaného súboru konskripcií, 

ktoré mal k dispozícii. Súpis z roku 1715 tak neobsahuje údaje za Trenčiansku ţupu (výnim-

kou je mesto Trenčín) a absentujú, rovnako ako v následnom opakujúcom sa súpise 1720 via-

ceré sídla, ktoré v tomto období existovali. Tento nedostatok je však typický pre celé predšta-

tistické obdobie a ojedinele je moţné sa s vynechaním, „vypadnutím dát“, stretnúť aj v druhej 

pol. 19. storočia. I. Acsády sumarizoval štruktúru daňovníkov, pokiaľ to však dovoľoval pra-

meň, aj podľa právneho postavenia. Toto členenie vychádzalo priamo zo súpisového prameňa. 

Tu však absentujú podrobnejšie údaje za Šarišskú ţupu, odkiaľ máme k dispozícii len samot-

ný počet hláv domácností. Daňovníci boli rozdelení na šľachtických vlastníkov, obyvateľov 

mestečiek, sedliakov, ţeliarov, taxalistov, slobodníkov, iných a ich celkový počet za konkrét-

ne sídlo. V súpisovom prameni boli uvádzaní menom a priezviskom, ku ktorým sa zapísal aj 

                                                           
17

 KOHÚTOVÁ, Mária. K hodnote daňových súpisov z rokov 1715, 1720 a ich údajom o počte obyvateľstva. In: 

Historický časopis, roč. 32, 1/1984, s. 86. (s. 83-100) 
18

 „...singulae liberae et regiae civitates, oppida privilegiata et non privilegiata, posessiones, villae populosae 

pariter ac desertae, cum distinctione tamen temporis, quo desolari ceperunt...“ ACSÁDY, Ignácz. Magyarország 

népessége a pragmatika sanctió korában 1720 – 1721. In: Magyar statisztikai közlemények, új folyam XII. kötet. 

Budapest : KSH, 1896, s. 12*, v poznámke pod bodom I. 
19

 Tamţe. 
20

 KOHÚTOVÁ, Mária. K hodnote daňových súpisov..., c. d., s. 88. 
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rozsah pôdy, lúk, viníc, teda pozemkového majetku. I. Acsády sumarizoval tieto údaje za jed-

notlivé sídla. Do takto zostavených tabuliek však zaradil aj ďalšiu charakteristiku, rozdelenie 

daňovníkov podľa etnickej príslušnosti. Jej základom sa stali uvádzané priezviská, resp. zos-

tavovateľom subjektívne zhodnotenie (triedenie) priezvisk. Je pochopiteľné, ţe takto získané 

údaje nemoţno povaţovať za hodnoverný prameň, vhodný k akýmkoľvek analýzam a záve-

rom o etnickej štruktúre Slovenska na začiatku 18. storočia. Skôr má charakter kuriozity. 

Opakovaný súpis z roku 1720 zachytilo niečo vyšší počet daňovníkov po jednotlivých sídlach, 

teda z tohto pohľadu by sme ho mohli označiť za kompletnejší. Hlavným nedostatkom oboch 

prameňov je ich charakter a zameranie sa len na jednu časť obyvateľstva, daňovníkov. Ak 

vieme predpokladať, koľko osôb pripadalo na jedného daňovníka, môţe sa tento počet stať 

základom odhadu pribliţného počtu obyvateľstva. I. Acsády tento počet zjavne podhodnotil, 

aspoň čo sa týka niektorých regiónov Slovenska.
21

Poukazujú na to aj jednoduché prepočty 

a komparácia počtu obyvateľov s neskorším obdobím, o čom ešte budeme hovoriť.  

V druhej polovici 18. storočia vznikli ešte ďalšie súpisové akcie podobného charakteru. 

V 70. rokoch 18. storočia sa začali zostavovať celokrajinské súpisy duší,
22

 ktorým predchá-

dzali v rokoch 1762 – 1764 súpisy v slobodných kráľovských mestách.
23

 Neskôr v rokoch 

1767 a 1771 bol vykonaný súpis duší poddanského obyvateľstva obsahujúci informácie 

o počtoch sedliakov, ţeliarov a ich majetkovom a právnom postavení.
24

 Tieto údaje boli pub-

likované len sumárne a neúplne. Súpisy duší v kráľovských mestách vystriedalo v rokoch 

1784 – 1787 Jozefovo sčítanie obyvateľstva, ktoré bolo zároveň prvým všeobecným sčítaním 

obyvateľstva v Uhorsku. Dotýkalo sa všetkého prítomného obyvateľstva a pôvodne bolo za-

vedené ako stála evidencia. Vykonalo sa v čase od novembra 1784 do konca leta 1785 

a v rokoch 1786 – 1787, keď sa vykonala jeho revízia. Jozefovo sčítanie malo vojenský cha-

rakter, čo sa odrazilo najmä vo väčšom záujme o muţskú časť populácie. Z celouhorského 

hľadiska ho podrobnejšie spracoval Gusztáv Thirring
25

 a dáta za jednotlivé obce ponúkajú 

práce publikované postupne štatistickým úradom v Budapešti.
26

 Výsledky uvádzajú údaje 

o počte domov, rodín a počte obyvateľstva. Muţi boli triedení podľa rodinného stavu (ţena-

tý/slobodný) a podľa sociálneho statusu (napr. kňaz, šľachtic, mešťan, sedliak, ţeliar a i.). 

Osobitne sa zapisovali počty chlapcov vo vekových intervaloch 1 – 12 a 13 – 17 rokov. Ná-

boţenská diferenciácia nebola z hľadiska sčítania podstatná. Preto triedila obyvateľov iba na 

kresťanov a ţidov. V prípade ţien, ktorým sa s ohľadom na charakter cenzu nevenovala tak-

mer ţiadna pozornosť, sa zisťoval prakticky len počet a ich rozdelenie na kresťanky 

                                                           
21

 TIŠLIAR, Pavol Etnická a konfesionálna štruktúra Gemera a Malohontu (prehľad stavu podľa vybraných 

statických prameňov v 18. –  1. pol. 20. storočia). Brno : Tribun EU, 2009, s. 34-35, SVETOŇ, Ján. Obyvateľ-

stvo Slovenska za kapitalizmu. Bratislava : SVPL, 1958, s. 12-14. 
22

 KOHÚTOVÁ, Mária. Štatistiky obyvateľstva v Uhorsku v 18. storočí. [online, 20. 9. 2016] < 

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/doc/kohutova.pdf> 
23

 Podrobnejšie ich opísal vo svojej štúdii J. Ţudel. ŢUDEL, Juraj. Súpisy obyvateľstva slobodných kráľovských 

miest na Slovensku z 2. polovice 18. storočia. In: Slovenská archivistika, roč. XXII., 1/1987, s. 82-101. 
24

 MIKUŠOVÁ, Miriam. Sčítanie obyvateľov na území Slovenska v roku 1857..., c. d. 
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 THIRRING, Gusztáv. Magyarország népessége II. József korában. Budapest : MTAK, 1938. 
26

 Az első  Magyarrországi népszámlálás (1784 – 1787). Budapest : KSH, 1960; II. József népszámlálásának 

községi adatai. Budapest : KSH, 1996; Történeti statisztikai tanulmányok. Pótlás az első magyarorzsági nép-

számláláshoz 1786-87. Budapest : KHS, 1975. Chýbajú tu informácie (dáta) za Tekov, Hont, Malohont, Abov a 
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a ţidovky. Z hľadiska nášho územia sme nemali k dispozícii údaje za obce Hontu, Malohontu, 

Tekova, Abova, Turne a Uţskej ţupy.
27

 

Okrem súpisových akcií a prameňov, ktoré sa k nim vzťahujú, sa v 18. storočí stretávame 

aj s najstaršími topografickými lexikónmi sídel.
28

 Z roku 1773 pochádza úradne vyhotovený 

Tereziánsky lexikón sídel, zachytávajúci jednotlivé obce Uhorska a ich príslušnosť do vyšších 

územnosprávnych celkov.
29

 Ku koncu 18. storočia bol publikovaný aj súkromný lexikón Jána 

Mateja Korabinského
30

 a lexikón Andrása Vályiho
31

, ktoré sa vyuţívali najmä ako orientačná 

pomôcka pre cestovateľov a obchodníkov. Topografické lexikóny predstavujú svojim charak-

terom odlišný typ prameňov oproti daňovým súpisom, či vojenským konskripciám. Ich hlav-

nou úlohou bolo zaznamenať kaţdé sídlo s príslušnosťou k existujúcej územnej správe. Popri-

tom  sa  v týchto prameňoch uvádzali aj prípadné ďalšie charakteristiky sídla, niekedy vyjad-

rené slovne, ale aj číselne. 

Tereziánsky lexikón sídel vznikol na podnet Márie Terézie, ktorá sa v roku 1769 obrátila 

na Uhorskú kráľovskú miestodrţiteľskú radu so ţiadosťou o zostavenie súpisu sídel Uhorska, 

z ktorého by bolo moţné zistiť príslušnosť jednotlivých lokalít do vyšších územných celkov 

verejnej správy.
32

 Zostavený lexikón obsahoval okrem názvov jednotlivých obcí a osád 

v úradne, ale aj v beţne pouţívaných jazykoch (najčastejšie išlo o latinčinu, maďarčinu, ne-

mčinu a slovenčinu, občasne však aj rusínsky, chorvátsky a rumunsky jazyk). Lexikón obsa-

huje aj informácie o právnom statuse sídla (osada, dedina, mestečko). Popri týchto údajoch sa 

uvádzala existencia farnosti v sídle a jej náboţenská príslušnosť (rímskokatolícka, evanjelická 

a. v., reformovaná a gréckokatolícka, prípadne ich kombinácia, ak ich existovalo v sídle viac). 

Zisťoval sa aj počet učiteľov v obciach a napokon prevládajúca reč obyvateľstva.
33

 Osobitne 

boli vykazované údaje za slobodné kráľovské mestá. Pramenná hodnota tohto lexikónu je 

jednak v jazykových variantoch názvu sídel z 18. storočia,
34

 ale tieţ v tom, ţe na základe uve-

dených údajov moţno pre územie Uhorska vytvoriť etnickú mapu na lokálnej úrovni a vyme-

dziť tak podrobnejšie etnické hranice a definovať jazykové ostrovy. Keďţe mal lexikón pri-

márne slúţiť predovšetkým k identifikácii sídel a ich príslušnosti k verejnej správe, jednotlivé 

lokality sú v ňom zoradené abecedne v rámci slúţnovských okresov (processus), a tie ďalej 

do najvyššej územnosprávnej roviny, jednotlivých stolíc (commitatus). Tereziánsky lexikón 

vznikol len pre potreby centrálnych úradov, preto nebol vydaný tlačou a dlhšiu dobu ostal 

v rukopise. Publikovaný bol aţ v roku 1920, keď sa jeho obsah snaţila vyuţiť maďarská mie-

                                                           
27

 TIŠLIAR, Pavol. Etnická a konfesionálna štruktúra Gemera..., c. d. 
28

 Podrobnejšie sme sa topografickými lexikónmi zaoberali v príspevku: TIŠLIAR, Pavol. Cesta k prvému úrad-

nému lexikónu sídel na Slovensku. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 3, č. 1/2015, s. 51-62. ISSN 1339-

2204. 
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 TIŠLIAR, Pavol. Gemerská stolica a Malohont z pohľadu Tereziánskeho lexikónu sídel z roku 1773. In: Slo-
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1773 : Lexicon universorum regni Hungariae locorum populosorum. In: Slovenská archivistika, roč. XV, 2/1980, 

s. 74-92.  
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 KORABINSKÝ, Ján Matej. Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Bratislava, 1786. 
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 VÁLYI, András. Magyar Országnak leirása. I. – III. kötet. Budan : A Királyi Universitásnak Betüivel, 1796 – 

1799. 
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zbierali v teréne aţ od roku 1772, keď boli ich vykonaním poverené jednotlivé stolice. Bliţšie pozri ŢUDEL, 

Juraj. Tereziánsky lexikón sídel..., c. d., s. 74-92.  
33
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rová delegácia na rokovaniach v Paríţi ako jeden z dôkazov o tom, ţe v Uhorsku nedochádza-

lo k pomaďarčovaniu.
35

 

Najznámejším a najpouţívanejším súkromným lexikónom, nielen na konci 18. storočia, ale 

aj počas 1. polovice 19. storočia, bol lexikón Jána Mateja Korabinského, publikovaný tlačou 

v roku 1786 pod názvom Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von 

garn.
36

Obsahuje abecedne zoradené sídla s vybranými topografickými údajmi, ktoré sa týkajú 

najmä informácií o príslušnosti sídla do stolice a zväčša aj do slúţnovského okresu. Názov 

obce J. M. Korabinský uvádzal rovnako ako úradný Tereziánsky lexikón vo viacerých pouţí-

vaných jazykoch a formách. Aj tu sa zväčša pri jednotlivých heslách stretneme s informáciou 

o prevládajúcej reči a náboţenstve miestneho obyvateľstva. Podrobnejšie však charakterizoval 

hlavne väčšie a významnejšie sídla, najmä mestá, kde spravidla pripojil aj stručný opis obţivy 

obyvateľstva. Tento lexikón dopĺňa „vreckový“ atlas Uhorska, ktorý J. M. Korabinský publi-

koval v roku 1804 vo Viedni.
37

 Mapové listy sú však len náčrtmi, bez snahy o presnú mierku, 

a tomu zodpovedá aj kvalita zakreslených sídel. Atlas zachytáva v priestore jednotlivé stolice 

a ich sídla, pričom osobitnými značkami pri väčšine sídel uviedol prevládajúcu reč obyvateľ-

stva a náboţenstvo. Na jednej strane išlo o premyslený a jednoduchý spôsob publikovania 

viacerých údajov, no na druhej strane sa s mapovými náčrtmi pracuje veľmi ťaţko. Pôsobia  

neprehľadne, čo v spojení len s pribliţným umiestnením lokality, často s uvedením skomole-

ného názvu tento zdroj údajov rovnako zaraďuje skôr k prameňom, ktorých kvalitu je vhodné 

overiť z prípadu na prípad aj z ďalšieho zdroja.    

V podobnom duchu a podobnej kvality je aj trojzväzkový lexikón Andrása Vályiho, ktorý 

začal vychádzať tlačou na konci 18. storočia.
38

 Tento lexikón, rovnako ako predošlý, uvádza 

údaje nielen topografického charakteru, ale tieţ niektoré informácie o obyvateľstve, 

o prevládajúcom jazyku či náboţenstve. Je moţné sa tu dozvedieť aj niektoré významnejšie 

medzníky v dejinách vybraných sídel. Treba však povedať, ţe aj tu sú jednotlivé heslá, teda 

abecedne zoradené sídla, spracované značne neproporčne. Len pri významnejších mestách 

a mestečkách bývajú heslá rozpracované aj podrobnejšie a uvedené údaje, rovnako ako pri 

Korabinského lexikóne, je potrebné overiť pouţitím ďalších zdrojov. Pri menších lokalitách, 

osadách a menších dedinách tvorí heslo často len topografické umiestnenie s príslušnosťou do 

stolice, prípadne so stručným uvedením prevládajúcej reči obyvateľstva a poznámkou 

o prevládajúcom náboţenstve. 

Oba tieto pramene podávajú len pribliţné charakteristiky obyvateľstva. V porovnaní 

s Tereziánskym lexikónom, ktorý bol úradne vyhotovený, na základe vypisovania formulára 

(dotazníka) s predpísaným obsahom a pracovalo na ňom systematicky viac osôb, majú tieto 

súkromné lexikóny iba sekundárny význam.  
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I.2 Pramene 19. a začiatku 20. storočia 

Do polovice 19. storočia vzniklo pre územie Uhorska niekoľko prameňov topografického 

a štatistického charakteru. Len časť z nich však je v súčasnosti spracovaná, prípadne 

aj analyzovaná a zhodnotená. Niektoré sa zachovali v našich archívoch len v torzovitom sta-

ve. Pouţiť ich tak moţno skôr len ako doplnkový prameň k vybraným lokálnym témam.  

Na začiatku 19. storočia bol v Uhorsku zrealizovaný súpis nešľachtického obyvateľstva. 

Odvolaním mnohých reforiem Jozefa II. sa zrušila aj snaha o pravidelnú evidenciu obyvateľ-

stva, najmä muţov pre vojenské účely. Zanedlho však prijal krajinský snem (1802) myšlienku 

obnovenia evidencie obyvateľstva, opätovne pre vojenské vyuţitie.
39

 V rokoch 1804/1805 sa 

tak vykonala evidencia nešľachtického obyvateľstva. Vypĺňali sa ročné výkazy rodinných 

listov (familiae tabella), ktoré obsahovali, opäť vzhľadom na charakter evidencie, hlavne úda-

je o muţskej časti populácie. Muţi boli rozdelení do troch vekových kategórií 1 – 17, 17 – 40 

a nad 40 rokov. Vo vekovej skupine 17 – 40 rokov, ktorá bola aj z pohľadu vojenských po-

trieb a záujmov najdôleţitejšia, delila muţov na ţenatých a slobodných (ovdovených). Zachy-

távalo sa prítomné obyvateľstvo, ale aj osoby, ktoré sa zdrţiavali mimo bydliska. Ojedinele sa 

zachovala táto základná evidencia aj v štátnych archívoch Slovenskej republiky. Pravidelná 

evidencia, ktorá bol a v skutočnosti často len aktualizáciou predchádzajúcich údajov, sa udr-

ţala do roku 1847. Výsledky týchto súpisov však neboli podrobne zhodnotené.
40

Rovnako sa 

tak stalo aj v prípade krajinského súpisu z roku 1828. Aj ten zachytával iba časť obyvateľstva 

(hlavy domácností a v podstate dospelé osoby vo veku 16 – 60 rokov).Mal slúţiť, rovnako 

ako regnikolárne súpisy z prvej polovice 18. storočia, k zdaneniu obyvateľstva.
41

 

Popri realizácii súpisu z roku 1828 bola publikovaná dvojzväzková práca Ludovica Nagya 

z rokov 1828 – 1829,
42

 ktorá predstavuje pomerne zaujímavé pramenné dielo. Nejde o prácu, 

ktorá by vznikla na základe osobitnej konskripčnej akcie, rovnako neobsahuje ani výsledky 

posledného krajinského súpisu z roku 1828, no pre obdobie 1. polovice 19. storočia ide 

o zaujímavý zdroj údajov, mapujúci obyvateľstvo na miestnej úrovni. Autor síce priamo ne-

uviedol odkiaľ čerpal podrobnejšie štatistické dáta, no moţno predpokladať, ţe pochádzajú 

z obdobia 20. rokov 19. storočia. Keďţe L. Nagy pracoval v Uhorskej miestodrţiteľskej rade 

ako vedúci podateľne,
43

dá sa predpokladať, ţe údaje pochádzajú práve z tejto inštitúcie. Tento 

prameň uvádza abecedne zoradené nielen sídla jednotlivých stolíc v Uhorsku, ale autor 

k sídlam doplnil aj informácie o počte domov, obyvateľstve a ich štruktúre podľa náboţen-

stva. Obyvateľstvo bolo triedené len na katolíkov a evanjelikov, bez podrobnejšieho spresne-

nia. Prvý zväzok Nagyovho lexikónu sa týkal Uhorska, v druhom venoval priestor Chorvátsku 

a Slavónsku. Sídla triedil podľa právneho statusu na mestá, mestečká, dediny a samoty (civi-

tates, oppida, pagi, preadia et diverticulia).Tento lexikón obsahuje aj informácie o existencii 

farností v sídlach.  

                                                           
39

 KOVACSICS, József. Bevezetés a történeti statisztikai forrásainak tanulmányozásába. In: J. Kovacsics (ed.). 

A történeti statisztikai forrásai. Budapest : Közgazdasági és jogi könyvkiadó, 1957, s. 22. 
40

 Sumáre publikoval G. Thirring v roku 1936, pozri bliţšie THIRRING, Gusztáv. Az 1804. évi népösszeírás. In: 

Magyar statisztikai szemle, XIV. Évfolyam, 1/1936, s. 1-22. 
41

 KOVACSICS, József. Bevezetés a történeti statisztikai..., c. d. s. 23. 
42

 NAGY, Ludovicus. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adne-

xarum. Budae, 1828. 
43

 RÁBIK, Vladimír – LABANC, Peter – TIBENSKÝ, Martin. Historická geografia. Trnava : FFTU, 2013, s. 35. 
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V prvej polovici 19. storočia sa ešte uskutočnilo v roku 1848 sčítanie, no týkalo sa len 

mestského obyvateľstva.
44

 Ďalším zaujímavým prameňom pre poznanie celouhorskej populá-

cie v tomto období je 4 zväzkový geografický slovník Eleka Fenyesa. Publikovaný bol v roku 

1851.
45

 Autor čerpal informácie o počte obyvateľstva najmä z cirkevných schematizmov, kto-

ré zachytávali počty veriacich.
46

 Tento slovník obsahuje abecedne zoradené sídla, pri ktorých 

sa okrem topografických informácií (príslušnosť obce do stolice), uviedli aj údaje o počte 

obyvateľstva, prevládajúca reč a náboţenstvo.  

Prelom 40. a 50. rokov 19. storočia bol v Uhorsku poznačený viacerými spoločenskými 

zmenami, ktoré súviseli nielen s maďarskou revolúciou a jej poráţkou, ale aj s nastoleným 

bachovským absolutizmom. Viedenská vláda nariadila v roku 1850 vykonať v Uhorsku nové 

sčítanie pre vojenské, ale aj administratívne účely. Toto prvé bachovské sčítanie však nebolo 

organizované úspešne. Uţ sami realizátori pripustili nevhodne zvolenú metódu sčítania, a tak 

sa po jeho skončení začalo ihneď uvaţovať o príprave nového, ktoré by chyby prvého súpisu 

opravil.
47

 Návrhy na jeho realizáciu boli pripravené uţ v roku 1953, no k jeho vykonaniu do-

šlo aţ po vytvorení novej definitívnej administratívnej a politickej organizácie v roku 1857.
48

 

Prvoradým záujmom organizátorov sčítania bolo zistiť počet obyvateľstva. Okrem toho sa 

zisťovalo náboţenské vyznanie, zdroj obţivy, vek, rodinný stav a prítomnosť v čase sčítania. 

Tento opakovaný cenzus uţ nezisťoval oproti predchádzajúcemu národnosť.
49

Bachovské sčí-

tania tvoria v uhorskej štatistickej histórii medzníky. Stali sa totiţ prechodom medzi staršími, 

často neúspešnými súpisovými akciami a modernými sčítacími akciami, ktoré sa uţ organizo-

vali novovybudovaným uhorským štatistickým úradom. Jeho počiatky siahajú práve do polo-

vice 19. storočia. Štatistický úrad v Budapešti postupne prevzal štatistickú sluţbu v Uhorsku 

do svojej réţie.
50

 Týkalo sa to napokon aj realizácie a spracovania tzv. moderných sčítaní ľu-

du, pre ktoré bolo charakteristické predovšetkým všeobecné a vedecké vyuţitie údajov, teda 

nielen na daňové, či vojenské vyuţitie, ale rovnako aj na účely administratívno-správne, ako 

aj populačné (demografické). Vznikom štatistického úradu tak došlo k prechodu 

z predštatistického do štatistického obdobia populačných dejín. 

Rokom 1869 sa začala éra moderných sčítaní ľudu. Zákonný článok o sčítaní ľudu z 29. 

marca 1869 zadefinoval 10 ročné intervaly cenzov vţdy k 31. decembru v rokoch končiacich 

nulou, pravda, s výnimkou roku 1869.
51

 Tieto sčítania zachytávali všetko civilné (1869, 1880, 

1890), resp. všetko prítomné obyvateľstvo (1900 a 1910). Metodika spomenutých sčítaní sa 

                                                           
44

 KOVACSICS, József. Bevezetés a történeti statisztikai..., c. d., s. 24.  
45

 FENYES, Elek. Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben kö-

rülményesen leiratik. Pesten, 1851. 
46

 SVETOŇ, Ján. Obyvateľstvo Slovenska za kapitalizmu. Bratislava : SVPL, 1958 , s. 19. 
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 Tamţe, s. 19-20. Výsledky o počte obyvateľstva boli osobitne publikované v roku 1856 vo vyhláškach cisár-

skeho kráľovského generálneho guvernérstva Hírdetés a´ magyarországi cs. k. főkormánytól 1856-diki junius 

20-káról 10,323 sz. a.; 12,376 sz. (dištrikty Bratislava a Košice). 
48

 MIKUŠOVÁ, Miriam. Sčítanie obyvateľov na území Slovenska v roku 1857..., c. d., s. 60. Podrobnejšie vý-

sledky z bachovských cenzov v sumároch za ţupy, slúţnovské okresy a väčšie mestečká publikoval maďarský 

štatistický úrad v roku 1993: Az 1850. évi és 1857. évi népszámlálás. Budapest : KSH, 1993. Za jednotlivé obce 

boli publikované doposiaľ len výsledky za Sedmohradsko: Erdély 1857. évi népszamlálása. Budapest : KSH, 

1992.  
49

 MIKUŠOVÁ, Miriam. Sčítanie obyvateľov na území Slovenska v roku 1857..., c. d. , s. 61; údaje o národnosti 

pouţil vo svojej práci K. Czoernig pri charakteristike obyvateľstva Rakúskej monarchie. CZOERNIG, Karl Frei-

herrn v. Etnographie der Östrerreichischen Monarchie. I. Wien : Kaiserlich Koeniglichen Hof., 1857. 
50

 TIŠLIAR, Pavol. Národnostná skladba Slovenska na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia..., c. d., s. 332. 
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počas polstoročného obdobia v mnohých ohľadoch menila, vyvíjala. Pokým sčítanie z roku 

1869 ešte zápasilo s mnohými nedostatkami technicko-organizačného charakteru, neskoršie 

cenzy uţ empiricky nadväzovali na predchádzajúce skúsenosti a vylepšovali organizačno-

technickú prípravu, ale najmä metodickú stránku sčítacích akcií. Cenzus 1869 popri údajoch 

o počte obyvateľstva, ktoré uţ moţno povaţovať za spoľahlivé a pomerne presné, a to aj

z pohľadu ďalších zisťovaných demografických a sociálnych charakteristík (pohlavie, vek, 

gramotnosť, povolanie a pod.), zachytával aj údaje o domácich zvieratách.
52

 Výsledky boli 
publikované sprvu výlučne sumárne za ţupy a slúţnovské okresy a významnejšie mestá.

53 

Vybrané výsledky za sídla, vzťahujúce sa k náboţenstvu, publikoval štatistický úrad v 

Budapešti prakticky len nedávno.
54 

V súčasnosti sa súbor sčítacích hárkov nachádza v našich 
štátnych regionálnych archívoch a digitalizuje sa.

55
 Časti z cenzu 1869 boli elektronicky pub-

likované a slúţia predovšetkým pre účely genealógov, prípadne ako prameň k témam 

z hospodárskych dejín. Treba však zdôrazniť, ţe sa nezachoval kompletný súbor hárkov pre 

všetky ţupy Slovenska. 

Z ďalších cenzov si určite zaslúţi osobitnú pozornosť predovšetkým nasledujúce sčítanie 

z roku 1880. Od tohto cenzu sa stal súčasťou zisťovaní aj materinský jazyk obyvateľstva, hoci 

v priebehu ďalšieho obdobia sa pôvodný význam a zámer tohto zisťovania zmenil. Postupne 

sa totiţ táto časť štatistiky stala jedným z významných politických prvkov a nástrojov v ţivote 

uhorskej spoločenskej a politickej špičky. V snahe zabezpečiť väčšinu maďarského obyvateľ-

stva v multietnickom Uhorsku viedla aţ k politickej degradácii, k spolitizovaniu významu 

etnickej štatistiky. Prakticky všetky nemaďarské historiografie, ktorých časti území patrili 

v minulosti do Uhorska, okrem maďarskej, povaţujú dáta za etnicitu obyvateľstva najmä zo 

začiatku 20. storočia z oficiálnych cenzov za nepresné, skreslené a nespoľahlivé.
56

Výsledky moderných sčítaní ľudu boli postupne po kaţdom sčítaní spracovávané 

a publikované štatistickým úradom v Budapešti vo forme novozaloţenej štatistickej edície 

Magyar statisztikai közlemények.
57

Zdôrazniť však treba, ţe väčšina údajov bola publikovaná

52
 Pôvodný zápisný hárok je zároveň zaujímavým prameňom pre genealogický výskum. Obsahuje totiţ údaje za 

domácnosť s konkretizovaním rodinného vzťahu k hlave domácnosti. Tieto pôvodné hárky sa zachovali vo väč-

šom mnoţstve pri viacerých archívnych fondoch ţúp v našich regionálnych archívoch. Napr. MVSR Štátny 

archív v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre (ďalej ŠA Nitra), f. Nitrianska ţupa I., 1464 – 1922, sčítanie 1919.   
53

 Az 1870. év elején végrehajtott népszamlálás eredmenyei: A hasznos házi állatok. Pest : OMKSH, 1871. 
54

 Az 1869. évi népszamlálás vallási adatai. Laszló Sebök (ed.). Budapest : KHS, 2005. Dáta za Turniansku ţupu 

ale chýbajú. 
55

<https://www.familysearch.org/> [online, 3. marca 2017]. 
56
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LIAR, Pavol. Szlovákia lakosságának etnikai összetétele 1919 és 1949 között. In: Fórum Társadalomtudományi 
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European Researcher, r. 4, č. 42/2013, s. 429-436; TIŠLIAR, Pavol. K percepciám národnosti a jazyka..., c. d., s. 

63-88.  
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za regióny, v lepšom prípade za slúţnovské okresy, ale často len za administratívne ţupy. 

Obecná úroveň bola zastúpená len počtom obyvateľov, domov, pohlavnou štruktúrou, etnici-

tou, náboţenstvom a gramotnosťou. Vzhľadom k tomu je v mnohých smeroch ťaţko presnej-

šie vyčísliť mnohé charakteristiky obyvateľstva, ktoré sa nachádzali hlavne v juţných regió-

noch, rozdelených po rozpade Rakúsko-Uhorska a vyčlenení Slovenska z Uhorska.  

Po kaţdom modernom sčítaní ľudu bol úradne zostavený aj topografický lexikón sídel, 

ktorý spočiatku plnil aj úlohu primárneho prameňa. Obsahoval totiţ aj vybrané výsledky po-

sledného cenzu (počet obyvateľov, domov a i.). Tu niekde moţno vidieť počiatky neskorších 

štatistických lexikónov, prameňov, ktoré obsahovali aj administratívne, ale aj vybrané štatis-

tické dáta. Popri nich však boli aj naďalej zostavované i administratívne lexikóny, ktoré obsa-

hovali údaje prevaţne administratívneho a správneho charakteru, kde sa ako doplnok pridal 

počet domov a obyvateľov. Uvádzalo sa v nich prioritne oficiálne platné územnosprávne čle-

nenie krajiny, ale rovnako aj vymedzenie pôsobnosti súdnych okresov a pod. Uhorský štatis-

tický úrad začal zostavovať tieto miestopisné lexikóny sídel Uhorska od roku 1873.
58

Obsaho-

vali administratívnu, ale aj  štatistickú časť. Prvú časť tvorilo administratívno-správne člene-

nie Uhorska od ţúp aţ po najniţšie sídelné jednotky, obce, ale aj osady, samoty. V druhej 

časti bol venovaný priestor lexikónu sídel, kde jednotlivé abecedne radené sídla obsahovali 

údaje o príslušnosti k vyšším územným celkom (slúţnovský, príp. súdny okres, ţupa), ale aj 

údaje o rozlohe chotára sídla, počet obyvateľov, náboţenské vyznanie, prevládajúci jazyk 

a pod.
59

 Úradné miestopisy obsahovali úradné, teda oficiálne názvy sídel. Keďţe vychádzali v 

pomerne krátkych intervaloch, a to aj v medzi sčítacom období, zachytávajú tak do značnej 

miery nielen vývoj názvov sídel, ale tieţ zmeny v správe Uhorska v poslednej štvrtine 19. 

a na začiatku 20. storočia. Úradné miestopisy, ktoré vyuţívala ako pomôcku prakticky celá 

verejná správa v úradnej činnosti, sa zároveň stala základom pre štatistické publikovanie ďal-

ších výsledkov sčítaní ľudu,
60

 odkiaľ sa preberali oficiálne názvy sídel pre štatistické edície 

a akceptovala územná správa, za ktorú boli výsledky prepočítavané. 

Súbory originálnych sčítacích hárkov moderných uhorských sčítaní dnes opatruje Maďar-

ský národný archív v Budapešti, okrem spomenutých súborov cenzu 1869, ktoré sú torzovito  

dostupné aj v slovenských archívoch. 

Okrem súpisov, ktoré populáciu zachytili staticky, boli do roku 1894 vedené aj cirkevné 

matričné záznamy. Tie, ako sme spomenuli, zachytili pohyb obyvateľstva. Zavedením štát-

nych matrík a civilného sobáša v Uhorsku sa dostala aj táto evidencia pod väčšiu kontrolu 

verejnej správy. Uhorský štatistický úrad uţ od 70. rokov 19. storočia postupne publikoval 

hrubé ukazovatele sobášnosti, pôrodnosti a úmrtnosti obyvateľstva. Tie boli zverejňované 
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1900…, c. d. a Népszámlálás 1910…, c. d. 



21 

v štatistických ročenkách
61

 a základnú geografickú jednotku tu tvorili administratívne ţupy,

resp. municipálne mestá. Počty udalostí však tvoria len jednoduché číselné rady, umoţňujúce 

charakterizovať smerovanie demografických  procesov, nie ich hlbšiu analýzu. Podrobnejšie 

údaje o pohyboch obyvateľstva na ţupnej úrovni máme k dispozícii prakticky aţ z poslednej 

štvrtiny 19. storočia.
62

I.3 Pramene medzivojnového a povojnového obdobia 

Vznikom Československej republiky došlo na Slovensku k mnohým zmenám, ktoré sa do-

tkli prakticky všetkých oblastí ţivota spoločnosti. Pre našu problematiku je podstatné zdôraz-

niť, ţe rozpadom Rakúsko-Uhorska na území Slovenska prakticky zanikla štatistická sluţba. 

Kompetencie uhorského štatistického úradu aţ do roku 1919 neboli na Slovensku vykonáva-

né. Kým v českých krajinách prevzala hlavnú úlohu zemská štatistická kancelária,
63

 ktorá dala

základ k vzniku neskoršieho československého štatistického úradu,
64

 na Slovensku sa štatis-

tická sluţba prakticky nanovo tvorila postupným oţivovaním verejnej správy. Tú sa darilo 

organizovať efektívnejšie prakticky aţ od prelomu rokov 1918/1919, postupným preberaním 

regionálnych a miestnych úradov od Uhorsku (Maďarsku) lojálneho úradníctva.
65

Štatistický úrad vznikol v Československej republike koncom januára 1919.
66

 Stal sa nie-

len vrcholovou inštitúciou pre štatistickú sluţbu v krajine v celej svojej šírke, ale z hľadiska 

našej problematiky sa stal hlavnou metodickou ustanovizňou, zodpovednou za dve medzivoj-

nové sčítania. Tie sa uskutočnili v rokoch 1921 a 1930, čím aj oficiálne nadviazala českoslo-

venská štatistika na 10 ročné cykly predchádzajúcich cenzov Rakúsko-Uhorska, hoci sa sprvu 

uvaţovalo o 5 ročných intervaloch. Nový štatistický úrad stál najmä na tradíciách rakúskej 

štatistiky s prihliadnutím na niektoré uhorské (slovenské) špecifiká, čo bolo dôleţité pre pod-

chytenie kontinuity populačného, spoločenského, hospodárskeho a i. vývoja.  

Hoci v roku 1919 vznikol štatistický úrad a sčítanie ľudu bolo v Československu sprvu 

plánované na rok 1920, špecifické problémy súvisiace s ohraničením Slovenska a jeho posta-

vením v rámci Československej republiky viedli k organizovaniu mimoriadneho sčítania ľudu 

na Slovensku v roku 1919. Neorganizoval ho však štatistický úrad, ale vykonal ho vo vlastnej 

réţii najvyšší správny orgán na Slovensku, Minister Československej republiky s plnou mo-
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köny v 1885 – 1888, 1893 – 1910. Budapest : OMKSH, 1886 – 1911. 
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 Národní archiv České republiky v Prahe (ďalej: NAČR), f. Předsednictvo ministerské rady, 1918 – 1945 (ďa-

lej: f. PMR), škat. 3285, sign. č. 482/1919. 
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 NAČR, f. Státní úřad statistický, (1916) 1919 – 1946 (1950) (ďalej: f. SÚS), sign. č. 3321/1919; tieţ TIŠ-

LIAR, Pavol. Štátny plánovací a štatistický úrad (1945 – 1951). In: Pramene demografickej povahy v archívnych 

fondoch štatistického úradu I. (1945 – 1960). B. Šprocha – P. Tišliar (eds.). Bratislava : Infostat, 2009, s. 8-9. 
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 Touto problematikou sme sa podrobnejšie zaoberali v publikácii TIŠLIAR, Pavol. Okresné zriadenie na Slo-

vensku..., c. d. 
66

 Vznikol na základe zákona č. 49/1919 Sb. z. a n. o organizácii štatistickej sluţby z 28. januára 1919. 
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cou pre správu Slovenska a jeho úrad.
67

 Výsledky tohto tzv. Šrobárovho popisu ľudu
68

 sa spr-

vu plánovalo vyuţiť pri mierových rokovaniach v Paríţi, ktoré sumarizovali výsledky 1. sve-

tovej vojny. Hoci napokon neboli pouţité, keďţe malo toto sčítanie mnohé problémy 

a niektoré jeho výsledky boli spracované aţ v roku 1921, časti zisťovaných charakteristík 

obyvateľstva boli dodatočne sprístupnené v osobitnej publikácii.
69

 Sčítanie sa orientovalo 

špecificky len na vybrané charakteristiky, okrem počtu obyvateľov a domov, hlavne na ná-

rodnostnú a náboţenskú štruktúru. Hoci sa v sčítacích hárkoch zisťovala aj gramotnosť 

a niektoré zaujímavé údaje o vplyve svetovej vojny na domácnosti, tieto informácie spracova-

né neboli. Ţiaľ, v súčasnosti je zachovaný uţ len súbor hárkov za Nitriansku ţupu, uloţený 

v štátnom archíve v Nitre.
70

 Zvyšok materiálu, ktorý bol na ţiadosť československého štatis-

tického úradu postúpený zo Slovenska do Prahy, napokon v roku 1950 skončil v zberných 

surovinách.
71

 

Keďţe Šrobárov popis neobsahoval hlavne dôleţité údaje o zamestnaní obyvateľstva (eko-

nomická aktivita) a rovnako neboli ani na konci roku 1920 ešte známe všetky potrebné údaje 

k populačnej štatistike zo slovenského sčítania 1919, štatistický úrad v Prahe začal organizo-

vať nové sčítanie ľudu, ktoré bolo naplánované a zrealizované napokon pre celé územie Čes-

koslovenska. Tento cenzus bol podrobnejší a priniesol kompletnejšie dáta o obyvateľstve, 

obdobne ako boli metodicky pripravené predchádzajúce rakúsko-uhorské sčítania. Hlavou 

tohto podujatia bol známy štatistik a demograf Antonín Boháč.
72

 

Definitívne výsledky prvého sčítania ľudu v Československej republike z 15. februára 

1921 boli postupne publikované v rokoch 1924 – 1927 v pramennej edícii Československá 

statistika.
73

 Dôleţitým sumárom pre regionálnu a miestnu úroveň sa stal samostatne publiko-

vaný štatistický lexikón obcí Slovenska z roku 1927,
74

 vychádzajúci z výsledkov spomenuté-

ho sčítania a o rok neskôr štatistický úrad publikoval aj administratívny lexikón obcí, ktorým 

bola zavŕšená etapa spracovania výsledkov sčítania 1921.
75

Na Slovensku nemáme k dispozícii 

ucelený súbor sčítacích hárkov z roku 1921. Stretnúť sa moţno s ojedinelými súbormi, ktoré 

boli ponechané len „na ukáţku“.  

Aj napriek tomu, ţe zákon o sčítaní ľudu určoval do budúcna päťročné sčítacie intervaly, 

nasledujúce sčítanie ľudu sa uskutočnilo aţ 1. decembra 1930.
76

 Výsledky tohto sčítania ľudu 

boli rovnako publikované vo viacerých zväzkoch Československej statistiky,
77

 v rokoch 1934 

– 1938. V roku 1936 bol samostatne vydaný aj štatistický lexikón obcí na Slovensku.
78
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Legislatívne sa sčítanie z roku 1930 opieralo o nový zákon, v ktorom sa uţ upravila doba 

nasledujúcich sčítaní na kaţdých 10 rokov.
79

 Tým sa v podstate zrušila platnosť formálne 

schválených päťročných intervalov, ktoré najmä z finančných dôvodov nebolo moţné 

v medzivojnovom období realizovať.
80

 

Zo skúseností z predchádzajúceho sčítania štatistický úrad v roku 1930 rozšíril zisťovanie 

o ďalšie populačné charakteristiky. Okrem údajov o počte prítomného obyvateľstva boli zbie-

rané dátaaj o bývajúcom obyvateľstve, hoci napokon štatistický úrad publikoval výsledky 

opäť iba za prítomné obyvateľstvo. Dôvodom bola nadväznosť na výsledky predchádzajúceho 

sčítania z roku 1921, čo umoţnilo jednoduchšiu komparáciu zisťovaných údajov. Novinkou 

sčítania z roku 1930 bolo širšie zisťovanie minulého (predchádzajúceho) pobytu, pokiaľ sčí-

taná osoba nebola sčítaná v obci svojho narodenia, vyuţiteľné k sledovaniu hlavne vnútornej 

migrácie. Najvýznamnejšou inováciou sčítania z roku 1930 však bolo zisťovanie plodnosti 

ţien a niektorých ďalších údajov, ktoré s tým súviseli. Tieto dáta a ich široké vyuţitie 

v demografickej analýze nám umoţňujú hlbšie poznanie procesu reprodukcie populácie, ale 

aj detailnejšiu charakteristiku manţelstiev. Doplnené boli aj viaceré kombinácie pri údajoch o 

gramotnosti a vzdelaní obyvateľstva, zisťovali sa telesné chyby a vedľajšie povolanie obyva-

teľstva. Spomenutými doplnkami získalo toto sčítanie celosvetové uznanie. Zdôrazňovalo sa 

pritom nielen jeho organizačné zvládnutie, ale najmä charakter získaných údajov, osobitne 

o plodnosti obyvateľstva, ktoré boli na túto dobu jedinečné. Opäť bol hlavným organizátorom 

Antonín Boháč. I z týchto dôvodov bolo zachované metodické smerovanie cenzu,vytýčené 

prakticky uţ v roku 1921. Dotýkalo sa to najmä citlivých otázok zisťovania národnosti obyva-

teľstva, ktorej výsledky boli v roku 1930 silnejšie ovplyvnené najmä spresnením štatistiky 

domovskej príslušnosti.
81

 

Sčítací materiál z roku 1930 sa zachoval takmer kompletne a je v súčasnosti uloţený 

v Slovenskom národnom archíve v Bratislave.
82

 

Medzivojnové obdobie končilo na Slovensku výraznou politickou krízou, ktorá mala nie-

len vnútropolitické príčiny, ale do veľkej miery bola ovplyvnená zahraničnopolitickými uda-

losťami, ktoré sa odohrali na jeseň 1938. Mníchovskými udalosťami a Viedenskou arbitráţou 

prišla Československá republika o rozsiahle prihraničné územia s početným obyvateľstvom 

a politická kríza na Slovensku v roku 1938 prakticky vyvrcholila vyhlásením autonómie Slo-

venska. Uţ po Mníchovskom rokovaní došlo k menším územným zmenám aj na Slovensku. 

K Nemeckej ríši, ktorá na jar 1938 anektovala Rakúsko, bola pripojená Petrţalka a Devín.
83

 

Väčšie zmeny nastali po „vyrovnaní“ sa so severným a juţným susedom. Na severných hrani-

ciach s Poľskom boli odstúpené niektorých častí Kysúc, Oravy a Spiša, o ktoré mali Poliaci 

záujem uţ po vzniku Československej republiky.
84

 Najväčšie zmeny ale nastali na juhu Slo-

venska, kde sa výrazne menili slovensko-maďarské hranice.
85
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Výsledky sčítania ľudu, ktoré bolo vykonané po týchto zmenách v roku 1938 preto ne-

moţno priamo porovnávať s predchádzajúcimi sčítaniami obyvateľstva. Územné zmeny, ku 

ktorým došlo na konci 30. rokov sa niesli práve v znamení „dostať domov“ etnické menšiny 

z Československa, respektíve Slovenska. Okyptené Slovensko takto stratilo územia, kde pre-

vládalo hlavne maďarské a v prihraničnej oblasti s Rakúskom (Nemeckom) i nemecké obyva-

teľstvo, čo spôsobilo napokon celkové rozsiahle zmeny nielen v etnickej štruktúre Slovenska, 

ale odrazilo sa aj v iných populačných štruktúrach a demografických procesoch. V severnom 

pohraničí Slovenska ţilo minimum Poliakov. Bývalo tam miestami goralské obyvateľstvo, 

ktoré sa však neidentifikovalo s Poliakmi. V tomto prípade teda nešlo o ţiadny „návrat“ men-

šiny do materského štátu, len o snahu rozšíriť vlastné územie.
86

 

Krajinské sčítanie z roku 1938 bolo motivované dvoma príčinami. Jednak došlo 

k spomenutým rozsiahlym územným zmenám a strate státisícov obyvateľov, ktorí na odstú-

pených územiach ţili. Druhou príčinou ale boli národnostno-politické problémy, ktoré na 

konci roku 1938 začali aj na Slovensku po územných zmenách rezonovať. Týkalo sa to najmä 

nemeckej menšiny, ktorá sa po územných zmenách stala najpočetnejšou menšinou Slovenska 

a začali sa ozývať hlasy poţadujúce kultúrnu autonómiu.
87

 Zároveň rástol politický vplyv jej 

reprezentantov sústredených do Deutsche Partei na čele s Franzom Karmasinom. Na špecific-

ký, či mimoriadny charakter tohto cenzu jasne poukazuje skutočnosť, ţe ho neriadil, a ani 

nepripravoval štatistický úrad, ale vykonal sa pod taktovkou slovenského autonómneho Mi-

nisterstva vnútra Slovenskej krajiny. Zvláštne bolo, ţe sa toto sčítanie uskutočnilo narých-

lo, bez propagácie, len vyhlásením v deň zberu údajov. Organizátorom sa tak podarilo zasko-

čiť aj politické vedenia jednotlivých minorít. Úsilím tvorcov totiţ bolo vyhnúť sa „predsčíta-

cím“ agitáciám, ktoré sa týkali snahy spolitizovať národnostnú štatistiku a získať reálne vý-

sledky o národnostnej štruktúre k vytvoreniu národnostného katastra Slovenska.
88

F. Karmasin 

voči tomuto postupu ihneď protestoval. Kritizoval údajne nesprávny spôsob, akým bol vyko-

naný cenzus a odmietol jeho výsledky ako nezáväzné pre nemeckú menšinu.
89

 Zvláštnosťou 

sčítania z 31. decembra 1938 bolo zisťovanie trvalo usadeného obyvateľstva. Inštrukcie pre 

sčítacích komisárov priamo zdôrazňovala túto netradičnú zmenu. Sčítané osoby tak museli 
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byť zapísané v mieste svojho trvalého bydliska. Týkalo sa to aj väzňov, vojakov, hostí 

v hoteli a pod. Výsledky tohto sčítania máme k dispozícii len v sumároch, za regióny (ok-

resy).
90

Po protestoch vodcov menšín a v súvislosti s ďalšími vnútropolitickými 

a zahraničnopolitickými zmenami, ktoré sa na Slovensku uskutočnili na jar 1939 sa napokon 

na toto sčítanie pomerne rýchlo zabudlo. Sčítacie hárky sa dnes nachádzajú po pobočkách 

štátnych archívov, a to v rôznom stave zachovania. Zväčša však nekompletne, torzovito, často 

len ako výber na ukáţku.
91

 

Na jar 1939 Československo zaniklo. V Slovenskom sneme bol vyhlásený vznik Sloven-

ského štátu, ktorý sa po prijatí júlovej ústavy oficiálne premenoval na Slovenskú republiku. 

Z pohľadu našej témy je dôleţité, ţe Slovenská republika (1939 – 1945) nebola úplne pria-

mym pokračovaním autonómneho Slovenska. Nastali totiţ ďalšie územné zmeny, ku ktorým 

došlo v roku 1939. Uţ tesne po vyhlásení samostatného štátu a po tzv. Malej vojne Slovensko 

odstúpilo ďalšie časti na juhu, ale aj na východe v prospech susedného Maďarska. Rovnako sa 

zmeny dotkli severnej hranice, no tu išlo o opätovné pripojenie, inkorporovanie území, ktoré 

predtým obsadilo Poľsko. Slovenská republika (1939 – 1945) ich vojensky obsadila ako spo-

jenec nemeckej armády, bojujúcej proti Poľsku a k 1. januáru 1940 sa tieto územia stali sú-

časťou Slovenskej republiky (1939 – 1945). Teda opätovne je potrebné brať do úvahy územné 

zmeny pri komparáciách so štatistickými údajmi z tohto obdobia.  

Vznikom Slovenskej republiky (1939 – 1940) sa vytvoril nový Štátny štatistický úrad v 

Bratislave. Prevzal celú štatistickú sluţbu, vrátane populačnej štatistiky. V roku 1940 bolo 

zorganizované „plánované“ sčítanie obyvateľstva. Svojou organizáciou, metodikou a charak-

terom moţno tento cenzus prirovnať k medzivojnovým štatistickým akciám z rokov 1921 

a 1930. Treba však konštatovať, ţe táto podobnosť sa dotýkala hlavne pokračovania v riadne 

plánovaných sčítacích akciách, v 10. ročných intervaloch. Sčítanie ľudu z roku 1940 totiţ 

malo svoje výrazné špecifiká, ktoré sa neobjavili v sčítacích akciách nikdy predtým, ale ani 

potom. Odhliadnuc od toho, ţe prijatý zákon o sčítaní ľudu z roku 1940 označil tento cenzus 

ako „prvé sčítanie ľudu“ (myslené predovšetkým z pohľadu vzniku Slovenskej republiky),
92

 

kontinuitu s medzivojnovými sčítaniami tu v mnohých ohľadoch predsa len nachádzame.
93

 

Dotýkalo sa to hlavne základných osobných údajov o sčítancoch, informácie o ekonomickej 

aktivite a pod. 

Predchádzajúce krajinské sčítanie ľudu z roku 1938 bolo v roku 1940označené ako neúpl-

né. Zdôrazňovali sa najmä jeho nedostatky v absencii údajov potrebných pre hospodársku, 

sčasti aj populačnú a sociálnu politiku nového štátu. Chýbala tu totiţ, rovnako ako v roku 

1919, najmä charakteristika ekonomickej aktivity obyvateľstva.
94

 Atypickým prvkom, ktorý 
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94
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nemal dovtedy obdoby, bola segregácia niektorých častí obyvateľstva.
95

 Išlo o ţidovské 

a cigánske (rómske) obyvateľstvo, ktoré bolo z počiatku povinné hlásiť sa k „svojej národnos-

ti“. Sčítacia akcia sa uskutočnila iba na území vtedajšej Slovenskej republiky (1939 – 

1945).
96

Údaje o juţných častiach, ktoré v tomto období tvorili súčasť Maďarska, je moţné 

doplniť niektorými výsledkami podobných akcií, ktoré sa uskutočnili v Maďarsku a na obsa-

denom území Slovenska v rokoch 1938 a 1941.
97

 

Originálny materiál zo sčítania ľudu z roku 1940 sa v súčasnosti nachádza v Slovenskom 

národnom archíve v Bratislave, kde tvorí samostatný archívny fond.
98

 Ani toto sčítanie nikdy 

nebolo spracované kompletne.
99

 Štátny štatistický úrad zverejnil prvé výsledky v druhej polo-

vici marca 1941.
100

 Išlo však iba o predbeţné dáta, do ktorých neboli zarátané osoby dodatoč-

ného januárového súpisu z roku 1941. Predbeţné výsledky obsahovali iba údaje o počte osôb, 

domov a bytov a špeciálne informácie o počte osôb ţidovskej národnosti. Ďalšie konkrétnejšie 

dáta uţ počas existencie Slovenskej republiky (1939 – 1945) prakticky publikované neboli. 

Lexikón sídel, ktorý bol zverejnený v roku 1942 uvádzal zo sčítania len počet domov 

a obyvateľov.
101

Najpravdepodobnejším dôvodom nezverejnenia kompletných výsledkov toh-

to cenzu bola obava z reakcie nemeckej politickej špičky na Slovensku,
102

s ktorou uţ boli 

skúsenosti po zverejnení predbeţných výsledkov cenzu 1938. Navyše sa počas zberu údajov 

v roku 1940 vyskytli viaceré prípady, kedy sa niektorí obyvatelia hlásili k nemeckej národ-

nosti, hoci ani neovládali nemecký jazyk. Na podnet, či skôr nátlak nemeckého vyslanectva 

v Bratislave ich ako Nemcov napokon museli uznať.
103

 

Po vojne a obnove Československa boli zorganizované do polovice 20. storočia ešte dve 

sčítacie akcie. V roku 1946 vznikol jednoduchší súpis obyvateľstva.
104

 Dôvodom bolo záso-

bovanie obyvateľstva, zistenie ekonomickej aktivity a celkovo povojnové zmeny v populácii, 
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v Štatistické zprávy, č. 6, roč. II/1941, séria A, 1. 
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ktoré nastali v súvislosti s prechodom frontu a obnovou Československej republiky. Na území 

Slovenska sa uskutočnil súpis ku 4. októbru 1946 a zachytával prítomné civilné obyvateľ-

stvo.
105

V rámci edície Československá statistika boli vydané sumarizované výsledky súpisu 

v roku 1951,
106

 no uţ v roku 1947 bol publikovaný administratívny lexikón Slovenska 

s počtom obyvateľstva.
107

 Napokon Štátny plánovací a štatistický úrad v Bratislave zverejnil 

aj dáta o ekonomickej aktivite
108

 a regionálny prehľad retrospektívne s výsledkami cenzov 

1930 a 1940 (len za územie Slovenskej republiky (1939 – 1945)) v štatistickej príručke z roku 

1947.
109

 

Napokon v roku 1950 prebehlo riadne plánované Československé sčítanie, nadväzujúce 

opätovne na10 ročné cykly. Toto sčítanie bolo spojené aj so sčítaním hospodárskych podni-

kov (priemyselných aj pôdohospodárskych) a súčasťou tohto podujatia bol zároveň aj súpis 

domov a bytov.
110

 Išlo o posledný cenzus, v ktorom tvorilo základ všetko prítomné obyvateľ-

stvo a posledný, v ktorom sa ešte zisťovalo náboţenstvo obyvateľstva. Výsledky tohto sčíta-

nia ostali dlhšiu dobu neverejne publikované, v obmedzenom drobnom náklade. Väčšina vý-

sledkov sa dotýkala vyšších administratívnych jednotiek, okresy, kraje, prípadne sumáre za 

krajiny.
111

 V rukopise ostali vybrané obecné sumárne výsledky.
112

 

Popri statických prameňoch, sčítaniach, pokračovala po rozpade Rakúsko-Uhorska aj prie-

beţne vedená štatistika obyvateľstva. Vznikom československého štatistického úradu sa stala 

súčasťou štatistickej sluţby. Povinnosť poskytovať dáta k jej kaţdoročnému zostavovaniu 

mala verejná správa, do kompetencie ktorej patrila aj matričná agenda.
113

 Vznikom Českoslo-

venska sa zjednocovali aj manţelské zákony, ktoré boli rozdielne v oboch častiach nového 

štátu.
114

Informácie, ktoré zasielala verejná správa o sobášoch, narodeniach a úmrtiach boli 

sumarizované a publikované štatistickým úradom v pramennej edícii Československá statisti-
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ka, ale rovnako aj v štatistických ročenkách a príručkách.
115

 Dominoval v nich regionálny 

rozmer (okresy, ţupy, sumáre za Slovensko) a počty jednotlivých udalostí boli kombinované 

s rôznymi štruktúrnymi charakteristikami o populácii Slovenska.
116

Populačná dynamika bola 

priebeţne zisťovaná aj v ďalšom období, hoci nie natoľko podrobne ako v medzivojnovom.
117

 

 

 

*** 

Ak zhrnieme predchádzajúcu charakteristiku prameňov, okolnosti a dôvody ich vzniku a 

moţné problémy, ktoré z toho plynuli, môţeme skonštatovať, ţe ich kvalita a výpovedná 

hodnota stúpala s nadobudnutými skúsenosťami a zvyšovaním profesionality organizátorov. 

Účel, ktorý viedol k organizovaniu konskripčnej akcie bol významný nielen z hľadiska rozsa-

hu zisťovaných charakteristík, ale kvalita údajov smerovala predovšetkým do údajov, ktoré 

priamo súviseli s predmetom súpisu. Ostatné údaje mali sekundárny význam. Moţno predpo-

kladať, ţe tomu zodpovedá aj ich kvalita, a teda aj výpovedná hodnota. 

K populačným dejinám Slovenska tak máme na jednej strane pomerne veľké mnoţstvo 

prameňov, no na druhej strane sme týmito prameňmi aj výraznejšie limitovaní. Navyše časti 

pramenného materiálu neboli dodnes spracované. K hlbšej demografickej analýze sú preto 

vhodné len mladšie pramene, prakticky od druhej polovice 19. storočia. Staršie pramene po-

núkajú skôr pribliţné údaje o stave obyvateľstva, naznačujú určité trendy. 
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II. Počet obyvateľov a jeho zloţenie

Zistiť počet obyvateľov pre staršie obdobie dejín býva zakaţdým problematické. Dôvodom 

je nedostatok relevantných prameňov, ktoré by zachytili obyvateľstvo v celej šírke. Často pre 

staršie obdobie nemáme ţiadny pramenný materiál. Vtedy sme nútení odhadovať počet oby-

vateľstva hlavne na základe neskoršieho vývoja, v kombinácii s rôznymi faktormi a javmi 

(zväčša hospodárskeho a spoločenského charakteru), ktoré vplývali na populačný vývoj 

a máme ich aspoň sčasti doloţené. Pre populačný vývoj Slovenska v 18. storočí máme 

k dispozícii niekoľko prameňov, ktoré sme si podrobnejšie rozobrali v predchádzajúcej kapi-

tole. Počet obyvateľov nám priamo pre toto storočie prinášajú prakticky len výsledky vše-

obecného sčítania Jozefa II. z rokov (1784 – 1787, s revidovanou evidenciou). Aj tu však ne-

moţno hovoriť o presnom počte obyvateľov vzhľadom k problémom, ktoré tento súpis spre-

vádzali (nízky počet sčítacích komisií a zber údajov, trvajúci dlhé mesiace).
118

Tieto problémy

zniţujú celkovú dôveryhodnosť výsledkov. Pre staršie obdobie 1. polovice 18. storočia ne-

máme k dispozícii ani takýto prameň. Regnikolárny súpis z roku 1715 a jeho revízia z ro-

ku 1720 zachytávali len počet hláv domácností, teda skupinu daňovníkov. Na jej základe sa 

pokúsil I. Acsády na konci 19. storočia vyčísliť celkový počet obyvateľov. Pre územie Uhor-

ska spoločne so Sedmohradskom sa dopočítal k počtu 2 582 598 obyvateľov a pre územie 

Slovenska z toho pripadalo pribliţne 657 tis. osôb. Išlo bezpochyby o podhodnotené čísla. 

Poukazujú na to predovšetkým počty obyvateľov, ktoré priniesol neskôr Jozefov cenzus. Ten 

totiţ podľa prepočtov Jána Svetoňa pre územie Slovenska zachytil pribliţne 1 945 000 

osôb.
119

 Teda za pomerne krátky čas necelých 70. rokov by sa musel počet obyvateľov na

Slovensku aţ strojnásobiť, aby bol dosiahnutý stav z 80. rokov 18. storočia. Vzhľadom 

k tomu, ţe nemáme z tohto obdobia doloţené výrazné migračné pohyby smerom na územie 

Slovenska, z plodnosti vlastného obyvateľstva, ktoré v tomto období ešte ţilo v starom demo-

grafickom reţime (vysoká plodnosť a vysoká úmrtnosť, teda niţší celkový prírastok), nemoţ-

no predpokladať opísaný dynamický rast (skok) populácie.  

Z kartogramu č.1, ktorý zobrazuje obyvateľstvo na základe výsledkov Jozefovho cenzu 

moţno sledovať vyšší počet obyvateľstva, popri správnych centrách, najmä v západnej časti 

dnešného Slovenska. Na juhozápade v oblasti Podunajskej níţiny, v oblasti Povaţia (Povaţ-

ské Podolie). Vyššia koncentrácia obyvateľstva sa tak sústredila najmä v Bratislavskej, Nit-

rianskej a Trenčianskej ţupe. Naopak redšie osídlenie moţno pozorovať vo Zvolenskej, Spiš-

skej, Liptovskej a Oravskej ţupe. 

118
 Podrobne toto sčítanie opísal aj z organizačnej stránky G. Thirring v práci, THIRRING, Gusztáv. Magyaror-

szág népessége II. József..., c. d. 
119

 SVETOŇ, Ján. Obyvateľstvo Slovenska..., c. d., s. 17. Pri zostavovaní lexikónu sídel, Vybrané populačné 

štruktúry obcí na Slovensku (18.-1. pol. 20. storočia), sme sa dopočítali zaokrúhlene k sume 1,6 mil. obyvateľov. 

Chýbali nám však údaje za Hont, Malohont, Abov, Turňu a Uţskú ţupu, ktoré sme nemali konkretizované za 

jednotlivé obce.  
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Kartogram č. 1: Počet obyvateľov podľa údajov všeobecného sčítania ľudu za Jozefa II. (1784 – 1787)
120

 

 
 

Presnejšie a v niektorých ohľadoch aj konkrétnejšie údaje nám poskytujú aţ mladšie údaje 

z 19. storočia. Ak by sme mali charakterizovať vývoj počtu obyvateľstva pre obdobie do 1. 

polovice 19. storočia, môţeme ho označiť len ako pozvoľne rastúci. Aj pre toto obdobie stoja 

naše predpoklady ešte na niektorých odhadoch počtu obyvateľstva. J. Svetoň, ktorý vychádzal 

z podielov populácie Slovenska v hraničných ţupách podľa podrobnejšie publikovaného sčí-

tania z roku 1869, odhadoval ročné prírastky obyvateľstva na koniec 18. a 1. polovicu 19. 

storočia na 2,8 ‰. 

 

Tab. č. 1: Odhady vývoja počtu obyvateľstva Slovenska v rokoch 1787 – 1857 podľa J. Svetoňa v tis.
121

 

Sčítanie Počet obyvateľov v tis. (odhady)* Zo 100 obyvateľov Uhorska 

pripadalo na Slovensko Slovensko vo zvyšku Uhorska 

1787 1 945 6 058 24,3 

1804 2 121   

1840** 2 349 8 926 20,8 

1850 2 412 9 860 19,6 

1857 2 374 10 483 18,5 

*Odhad vychádza z výsledkov cenzu 1869, keď celkový počet obyvateľov jednotlivých hraničných ţúp percen-

tuálne pripadalo na dnešné územie Slovenska: Orava – 80 %, Spiš – 95 %, Komárno – 49 %, Ostrihom – 43 %, 

Ráb – 5 %, Hont – 81 %, Novohrad – 39 %, Gemer – 92 %, Abovsko-turnianska ţupa – 47 %, Zemplín – 68 % 

a Uţhorodská ţupa – 40 %. 

** Odhad podľa E. Fenyesovej štatistiky, ktorá vychádza z cirkevných schematizmov. 

 

Počet osôb by sa takto na Slovensku zvýšili v rokoch 1787 – 1850 o zhruba 19 %. Podob-

né dáta publikoval aj Ján Mésároš. Podľa jeho odhadov počet obyvateľov Slovenska sa od 

roku 1787 zvýšil z 1 948 968 osôb na 2 308 411 osôb v roku 1850. Predstavuje to pribliţne 

                                                           
120

II. József népszámlálásána..., c. d.; Történeti statisztikai tanulmányok..., c. d. 
121

 SVETOŇ, Ján. Obyvateľstvo Slovenska..., c. d., s. 20. 
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16 % prírastok s priemerným ročným rastom 2,5 osoby na 1000 obyvateľov.
122

 Ide teda 

o porovnateľné odhady s upozornením na celkové spomalenie populačného rastu pre prvú 

polovicu 19. storočia. To potvrdzuje aj jednoduché porovnanie vývoja počtu prítomného oby-

vateľstva na regionálnej úrovni.  

Ako je na prvý pohľad zrejmé, dynamický nárast počtu obyvateľov na konci 18. storočia 

(obdobie rokov 1777 – 1804), ktorý následne vystriedala stagnácia aţ úbytok, je pravdepo-

dobne ovplyvnený aj kvalitou súpisových akcií. Z tohto dôvodu je ťaţko reálne zhodnotiť 

a analyzovať vývoj počtu obyvateľov na území Slovenska a jeho jednotlivých ţúp (tab. 2) 

v prvej polovici 19. storočia. Uvedené údaje poskytujú len obmedzený a do značnej miery 

pravdepodobne aj skreslený obraz, ktorý nie je moţné informačne preceňovať a robiť z neho 

všeobecné závery. 

 

Tab. č. 2: Prehľad počtu prítomného obyvateľstva vo vybraných župách zasahujúcich na súčasné územie 

Slovenska v rokoch 1777 – 1869
123

 

Ţupa/rok 1777 1787 1804 1827 1838 1851 1857 1869 

Abovsko-

Turnianska 92 078 140 728 146 125 187 916 193 757 172 166 166 368 184 329 

Bratislava 184 245 232 060 210 404 276 034 269 153 212 744 227 105 280 088 

Gemer a Malohont 80 830 134 608 137 874 181 819 170 962 160 174 158 008 172 102 

Hont 88 436 103 939 104 907 112 384 103 326 104 998 112 494 109 903 

Komárno 78 013 1
 101 764 132 281 134 098 87 934 101 890 140 504 

Liptov 39 606 57 932 59 924 78 186 79 753 71 747 72 415 79 968 

Nitra 223 381 295 725 308 020 341 322 345 546 422 918 422 545 354 687 

Novohrad 111 661 148 867 157 037 185 566 181 841 172 371 182 340 185 711 

Orava 60 887 74 975 82 848 90 682 91 049 70 350 114 231
2 

83 241 

Ostrihom 40 242 149 879
1 

45 999 55 301 61 346 90 962 95 555 63 158 

Spiš 85 481 151 934 157 619 185 389 185 946 169 547 159 905 177 558 

Šariš 97 154 143 112 150 833 191 516 197 285 160 699 146 333 174 036 

Tekov 84 890 107 353 111 820 116 983 122 748 120 616 119 304 134 381 

Trenčín 183 016 221 035 239 443 281 555 275 561 213 373 207 375 257 931 

Turiec 28 186 37 805 36 024 38 306 45 715 40 752 2
 47 642 

Uţská  - 58 137 76 702 108 619 110 003 117 113 98 607 125 735 

Zemplín 147 680 209 861 222 889 280 198 277 494 258 275 245 269 289 240 

Zvolen 57 419 68 576 71 963 91 499 95 928 94 402 91 472 102 191 
1
 Komárno spoločne s Ostrihomom (1777) 

2 
Turiec spoločne s Oravou (1857) 
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 Dejiny Slovenska II. (1526 – 1848). Bratislava : VEDA, 1987, s. 557-558. 
123

 Történeti statisztikai tablázátok. In: J. Kovacsics (ed.). A történeti statisztikai forrásai. Budapest : Közgazda-

sági és jogi könyvkiadó, 1957, s. 388a. Údaje tabuľky sú tvorené z rôznych zdrojov: 1777. Synopsis Conscrip-

tionis Animarum pro Anno 1777 cum Calculo proportionali; 1787. prepočty G. Thirringa z práce Magyarország 

népessége II. József..., c. d.; 1827. L. Nagy. Notitio politico-geografico statisticae..., c. d.; 1838 E. Fenyes. Ma-

gyarország statisztikája; 1851. Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie, Az 1850. és 1857. évi nép-

számlálás..., c. d., s. 21-22;  1857. Statistiche Übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Österre-

ich nach der Zählung von 31. October 1857. Wien 1859, Az 1850. és 1857. évi népszámlálás..., c. d., s. 21-22; 

1869. A magyar korona országaiban az 1870. év elején végrehajott népszámlálás eredményei, Pest 1871. 
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Ak neberieme do úvahy migračné pohyby, k podchyteniu ktorých nám chýbajú v tomto 

období akékoľvek údaje, dôvody nízkych populačných prírastkov je moţno hľadať predo-

všetkým v charaktere demografického reţimu, pre ktorý bol charakteristický uţ spomenutý 

nízky prírastok obyvateľstva. Začiatok 19. storočia výrazne ovplyvnili napoleonské vojny, ale 

tieţ neúrody, ktoré vyvolali hladomory v rokoch 1816 – 1819 a v rokoch 1846 – 1847. 

Z epidémií treba spomenúť najmä choleru, a to predovšetkým v rokoch 1831 – 1832 a 1836 – 

1837, ktorá si v Uhorsku vyţiadala odhadom vyše 250 tis. obetí. V regionálnom meradle sa 

epidémie cholery, kiahní, šarlachu a ďalších infekčných ochorení vyskytovali prakticky počas 

celej prvej polovici 19. storočia. Určitú predstavu o populačnej dynamike si môţeme urobiť z 

údajov publikovaných za „slovenské ţupy“ z rokov 1851 – 1857, keď sa ročne narodilo pri-

bliţne 90 tis. ľudí, ale aţ 87 tis. ich ročne aj zomrelo. 

Z hľadiska koncentrácie obyvateľstva a osídlenia Slovenska moţno v 1. polovici 19. storo-

čia sledovať vyššie spomenutý trend hustejšie zasídleného západného Slovenska, ale aj oblastí 

Šariša a Zemplína na východe. Naopak redšie osídlené oblasti predstavovalo najmä stredné 

Slovensko, Zvolen, Liptov, Orava (kartogramy č. 2 a 3). Pokračovala koncentrácia obyvateľ-

stva v správnych centrách, ktoré sa postupne populačne zväčšovali. 

 

Kartogram č. 2: Počet obyvateľov podľa údajov sčítania z roku 1850/1851
124

 

 

 

Údaje z druhej polovice 19. storočia uţ môţeme povaţovať za relatívne presné a reálnejšie 

hodnotiace populačnú dynamiku. Údaje moderných cenzov potvrdzujú zvýšenie počtu obyva-

teľov do roku 1910 o vyše 18 %, a to aj napriek vysokej emigrácii obyvateľstva v poslednej 

štvrtine 19. a na začiatku 20. storočia.  
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Tab. 3: Počet obyvateľov na Slovensku v rokoch 1869 – 1910
125

 

Územie 1869* 1880 1890 1900 1910 

Slovensko 2 469 763 2 465 247 2 583 213 2 790 234 2 925 251 

Na 1 km
2
 pripadlo osôb 

Slovensko (48 891 km
2
) 51 50 53 57 60 

*16 ţúp s prevahou na území Slovenska 

 

Kartogram č. 3: Počet obyvateľstva podľa údajov sčítania ľudu z roku 1869
126

 

 

 

Najvyšší počet obyvateľov sa aj ku koncu 19. storočia koncentroval stále v západnej časti 

Slovenska, v regiónoch Nitra, Bratislava, Komárno a Trenčín. Vyššia koncentrácia obyvateľ-

stva však existovala aj v juhovýchodnej časti Slovenska, v oblasti dnešnej Východoslovenskej 

níţiny (juh Zemplína), v strednej a juţnej časti Uţskej ţupy. Redšie ostávali osídlené hlavne 

severné časti Slovenska, Orava, Liptov, severné časti Šariša a Zemplínu, ale aj na Spiši,kde sa 

vyznačovali stagnáciou aţ úbytkom obyvateľstva. Hlavným faktorom tohto trendu bola ma-

sová migrácia pracovného charakteru. Počet obyvateľov sa v tomto období zvyšoval aj na 

strednom Slovensku, výraznejšie vo Zvolenskej a Novohradskej ţupe. V rokoch 1880 – 1910 

najvyššie prírastky registrovali vo väčších municipálnych mestách, v Bratislave (62,9 %), 

Košiciach (69,4 %), Komárne (70,4 %).
127

 

Migračné pohyby prebiehali jednak vo vnútri Uhorska, ale čoraz väčšiu úlohu začalazoh-

rávať zahraničná pracovná migrácia. Keďţe obyvateľstvo Slovenska v priebehu 19. storočia 

zaznamenalo mierne progresívny populačný rast, v kombinácii so spôsobom vidieckeho ţivo-

ta a charakterom obţivy, v ktorom prevládal primárny sektor, dochádzalo postupne k agrárnej 

preľudnenosti a nárastu nezamestnanosti.  

                                                           
125

 Statistická příručka republiky Československé II. Praha : SÚS, 1925 (ďalej SPRČS 1925), s. 53* a 56*; ŠPS 

1947, s. 6. 
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 TIŠLIAR, Pavol. Mimoriadne sčítanie ľudu..., c. d., s. 49. 
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Kartogram č. 4: Počet obyvateľstva podľa údajov sčítania ľudu z roku 1910
128

 

 
 

Tab. 4: Index rastu počtu obyvateľstva v župách, podľa súčasného územia Slovenska v rokoch 1880 – 1910, 

index 1880 = 100
129

 

Ţupa/rok 1880 1890 1900 1910 

Abovsko-Turnianska 100 102 116 120 

Bratislava 100 107 119 125 

Gemer a Malohont 100 104 109 111 

Hont 100 105 111 111 

Komárno 100 105 120 130 

Liptov 100 103 110 116 

Nitra 100 107 116 124 

Novohrad 100 107 116 127 

Orava 100 104 105 98 

Ostrihom 100 83 88 92 

Spiš 100 94 100 101 

Šariš 100 102 106 106 

Tekov 100 108 116 125 

Trenčín 100 106 117 127 

Turiec 100 109 113 121 

Uţská 100 104 111 113 

Zemplín 100 105 112 115 

Zvolen 100 110 121 130 

 

 

                                                           
128

 Népszámlálás 1910. 
129

 Vlastné prepočty, zdroj: Népszámlálás 1880; Népszámlálás 1890; Népszámlálás 1900; Népszámlálás 1910. 
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Riešenie mohla priniesť len reštrukturalizácia vtedajšieho hospodárstva, čo však vzhľadom 

k moţnostiam, ktoré ponúkal slabý, nedostatočne rozvinutý uhorský priemysel nebolo moţné. 

Východiskom z tejto situácie bol odchod za prácou mimo Uhorsko. Aj keď spočiatku tieto 

ekonomicky motivované odchody mali skôr ráz dočasného opustenia rodiska s tendenciou 

vrátenia sa, postupne sa čoraz častejšie menili na trvalú emigráciu. 

Počiatky vysťahovalectva ako masového javu moţno na území Slovenska poloţiť do 70. a 

80. rokov 19. storočia, keď najmä v ţupách Šariš, Spiš a Zemplín začali za prácou odchádzať 

tisíce ľudí. Neskôr sa vysťahovalectvo uplatnilo aj v ďalších ţupách Slovenska, najmä 

v severnej časti. Na prelome 19. a 20. storočia bola emigráciou výrazne postihnutá populácia 

Oravy. Tabuľka č. 5 zobrazuje odhad celkového objemu emigrácie na základe rozdielov me-

dzi počtom sčítaných osôb a osôb získaných demografickou bilanciou (tzv. bilančná metóda). 

Presné číselné údaje, ktoré by dokumentovali vysťahovalectvo však chýbajú. Úradná štatisti-

ka sa týmto problémom začala zaoberať prakticky aţ v medzivojnovom období.
130

 

 

Tab. 5: Migračná strata na Slovensku v rokoch 1869 – 1910
131

 

Sčítanie Počet obyvateľov Prirodzený prírastok Celkový prírastok Odhadovaný migračný úbytok 

v tis. osôb 

1869 2 479 . . . 

1880 2 474 123 -5 -128 

1890 2 591 240 -117 -123 

1900 2 780 318 +189 -129 

1910 2 913 350 +133 -217 

 

Migračné pohyby menili nielen celkový početný stav obyvateľstva a jeho štruktúry, ale 

vplývali dlhodobo aj na samotný vývoj obyvateľstva. Vytvárali totiţ predpoklady k zmenám 

v reprodukčnom správaní. Pracovná migrácia sa týkala hlavne muţskej časti populácie. Dlho-

dobejšie odlúčenie muţov od rodín následne deformovalo pohlavnú štruktúru, no prejavovalo 

sa aj v celkovej plodnosti obyvateľstva. Podľa našich odhadov kaţdé intercenzálne obdobie 

s výnimkou začiatku 20. storočia zo Slovenska emigrovalo pribliţne 122 – 126 tis. osôb. 

V poslednom intercenzálnom období, keď sa emigrácia stupňovala, sa rozdiel medzi bilanciou 

a cenzom zvýšil aţ na takmer 217 tis. osôb. Celkovo by v rokoch 1870 aţ 1910 Slovensko 

malo emigráciou stratiť pribliţne 590 tis. osôb. J. Svetoň do začiatku prvej svetovej vojny 

odhadoval, ţe by to mohlo byť dokonca aţ 650 tis. osôb.
132

 Ministerstvo sociálnej starostli-

vosti Československej republiky za roky 1899 – 1914 predpokladalo v zhode s výpočtami 

popredného československého demografa A. Boháča na vyše 477 tis. vysťahovaných osôb zo 

Slovenska, čo by štatisticky znamenalo odchod vyše 30 000 osôb ročne.
133

 Zahraničná migrá-

cia smerovala predovšetkým do zámoria, do Spojených štátov amerických, ale aj Kanady, 

Argentíny a ďalších krajín. Najväčšie vysťahovalecké vlny však nastali potom aţ v prvom 
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desaťročí 20. storočia. Poukazujú na to aj údaje amerických prístavných úradov, keď za roky 

1901 – 1910 sa z Uhorska do Spojených štátov prisťahovalo skoro 1,24 mil. osôb.
134

 

Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky bol spojení aj 

s výraznejšími migračnými pohybmi. Tie mali dvojaký charakter. Smerom zo Slovenska odiš-

la najmä časť maďarského úradníctva s rodinami. Išlo najmä o dôsledok zmien v úradovaní, 

kde sa vyţadovala znalosť slovenského, resp. českého jazyka, zloţenie sľubu vernosti Česko-

slovensku a pod.
135

Opačne smerovala pribliţne 50 tis. skupina repatriantov.
136

Vojnové straty, 

odlúčenie muţov – vojakov od rodín, odkladanie sobášov počas 1. svetovej vojny, ktoré mali 

za následok rapídny úbytok počtu narodených detí, spôsobili spoločne stagnáciu v počte oby-

vateľstva Slovenska oproti výsledkom sčítania 1910. Mimoriadne sčítanie z roku 1919 naráta-

lo na Slovensku len 2 923 214 obyvateľov,
137

 teda iba mierny nárast. Ten sa napokon potvrdil 

v blízkom sčítaní z roku 1921.  

 

Kartogram č. 5: Počet obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítania ľudu z roku 1919
138 

 
 

Pri prvom československom sčítaní obyvateľov z roku 1921 bolo na Slovensku prítomných 

celkovo 2 998 244 osôb a o necelých desať rokov neskôr, pri sčítaní z roku 1930, sa ich počet 

zvýšil uţ na 3 329 793 osôb. Je tak zrejmé, ţe pokojnejšie 20. roky 20. storočia priniesli zme-

nu. Nárast počtu obyvateľstva v tomto intercenzálnom období bol dôsledkom nielen povojno-

vej kompenzácie sobášov, ktorá sa prejavila aj zvýšenou pôrodnosťou, ale rovnako tu pomer-

ne významne zasiahla aj značne redukovaná migrácia. Spočiatku, po vzniku Československa 

bola minimálna, no neskôr sa obnovila a záujem migrovať za prácou mimo hranice republiky 

boli pomerne vysoké. Reálne však išlo o migráciu v podstatne menšom rozsahu, ako to bolo 
                                                           
134
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na začiatku 20. storočia do vypuknutia 1. svetovej vojny. Príčinou zníţenia bola hlavne imig-

račná politika krajín, kam uţ „tradične“ smerovala aj slovenská migrácia. Napr. Spojené štáty 

americké zaviedli systém kvót, ktorým sa výrazne obmedzil počet prijatých migrantov 

z Československej republiky. 

 

Kartogram č. 6: Počet obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítania ľudu z roku 1930
139

 

 
 

Tab. č. 6: Vývoj počtu obyvateľov, jeho podielu z celkového počtu obyvateľov Československa a reťazových 

indexov medzi vybranými rokmi v jednotlivých krajinách Československa k 1. decembru 1930
140

 

Krajina 1880 1890 1900 1910 1921 1930 

Počet obyvateľov 

Slovensko 2 465 247 2 583 213 2 790 234 2 925 251 2 998 244 3 329 793 

Čechy 5 568 964 5 852 127 6 329 530 6 781 997 6 670 610 7 109 376 

Morava a Sliezsko 2 653 049 2 813 294 3 042 684 3 296 640 3 338 977 3 565 010 

Podkarpatská Rus 395 692 456 097 526 686 595 598 604 593 725 357 

Podiel obyvateľov z celkového počtu obyvateľov v Československej republiky 

Slovensko 22,2 22,1 22,0 21,5 22,0 22,6 

Čechy 50,2 50,0 49,9 49,9 49,0 48,3 

Morava a Sliezsko 23,9 24,0 24,0 24,2 24,5 24,2 

Podkarpatská Rus 3,6 3,9 4,2 4,4 4,4 4,9 

Reťazový index zmeny medzi vybranými rokmi (v %) 

 
1930/1880 1890/1880 1900/1890 1910/1900 1921/1910 1930/1921 

Slovensko 35,1 4,8 8,0 4,8 2,5 11,1 

Čechy 27,7 5,1 8,2 7,1 -1,6 6,6 

Morava a Sliezsko 34,4 6,0 8,2 8,3 1,3 6,8 

Podkarpatská Rus 83,3 15,3 15,5 13,1 1,5 20,0 
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Tabuľka č. 6 uvádza počet obyvateľov prepočítaný na územný rozsah v jednotlivých čas-

tiach Československej republiky od sčítania 1880. Populácia Slovenska sa medzi rokmi 1880 

a 1930 stabilne pohybovala mierne nad úrovňou 22 %. V tomto období sa zvýšil celkový po-

čet obyvateľov o takmer 865 tis. osôb. Obyvateľstvo Slovenska tak narástlo o viac ako 35 %. 

Po Podkarpatskej Rusi tak Slovensko predstavovalo najrýchlejšie rastúcu populáciu medzi-

vojnového Československa. Preukazné to bolo najmä po 1. svetovej vojne. Kým bol rast oby-

vateľstva Slovenska v predvojnovom období brzdený spomínanou masovou emigráciou, 

k zmene došlo v medzivojnovom období, po zníţení emigrácie. Prejavilo sa to zmenami v 

reťazovom indexe rastu, ktorý bol na Slovensku výrazne vyšší ako v západných krajinách. Tie 

boli aj výsledkom podstatne vyššej plodnosť obyvateľstva Slovenska.  

Vplyv procesu emigrácie na populačné prírastky na Slovensku zobrazuje tabuľka č. 7. Ta-

buľka uvádza celkový prírastok počtu obyvateľov pre desaťročné obdobia od roku 1901, roz-

delený na dve základné zloţky, prírastok (úbytok) prirodzenou menou a prírastok (úbytok) 

sťahovaním. Vo všetkých troch medzi sčítacích obdobiach bol na Slovensku, hneď po Pod-

karpatskej Rusi, zaznamenaný druhý najvyšší prirodzený prírastok. V rokoch 1901 – 1910 

pribudlo prirodzenou menou skoro 13 % obyvateľov. V ďalšom období bol prírastok ovplyv-

nený vojnovými udalosťami a dosahoval len necelých 6 %, no v rokoch 1921 – 1930 sa zvýšil 

aţ na vyše 15 %. Za pribliţne deväť rokov sa na Slovensku zvýšil prirodzenou menou počet 

obyvateľov o viac ako šestinu. Na druhej strane populácia Slovenska bola vo všetkých obdo-

biach výrazne migračne stratová. Najväčší pokles zaznamenala v rokoch 1901 – 1910, kedy 

sťahovaním stratila takmer8 % obyvateľstva. V povojnových rokoch bol uţ vplyv migračných 

pohybov niţší. Spolu s vysokými populačnými prírastkami prirodzenou menou a zníţením 

úbytkov sťahovaním predstavoval celkový prírastok na Slovensku medzi rokmi 1921 a 1930 

viac ako 11 %.    

 
Tab. č. 7: Vývoj obyvateľstva jednotlivých krajín Československa* prirodzenou menou a sťahovaním od roku 

1901
141

 

Krajina 

Prírastok (+) alebo úbytok (-) obyvateľstva 

celkový prirodzenou menou sťahovaním 

abs. v % abs. v % abs. v % 

Obdobie 1901 – 1910 

Slovensko 135 656 4,9 350 502 12,6 -214 846 -7,7 

Podkarpatská Rus 69 119 13,1 93 091 17,6 -23 972 -4,5 

Čechy 450 681 7,1 622 405 9,9 -171 724 -2,7 

Morava a Sliezsko 245 413 8,2 356 191 11,9 -110 778 -3,7 

Obdobie 1911 – 1920 

Slovensko 74 046 2,5 171 320 5,9 -97 274 -3,3 

Podkarpatská Rus 9 506 1,6 40 925 6,9 -31 419 -5,3 

Čechy -109 863 1,6 58 658 0,9 -168 521 -2,5 

Morava a Sliezsko 45 381 1,4 117 107 3,6 -71 726 -2,2 

Obdobie 1921 – 1930 

Slovensko 331 549 11,1 453 492 15,1 -121 943 -4,1 

Podkarpatská Rus 120 764 20,0 136 043 22,5 -15 279 -2,5 

Čechy 438 766 6,6 407 196 6,1 31 570 0,5 

Morava a Sliezsko 226 033 6,8 319 043 9,6 -93 010 -2,8 

*V rokoch 1901 – 1920 Čechy bez Vitorazska, Morava bez Valticka, Slovensko a Podkarpatská Rus bez ohľadu na neskoršie 

zmeny hraníc, Sliezsko v rokoch 1901 – 1910 bez Hlučínska. 
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Údaje o počte obyvateľov Slovenska zo sčítania ľudu 1938 a 1940 nie sú úplne porovna-

teľné s predchádzajúcimi medzivojnovými cenzami, čo zapríčinili územné straty. Retrospek-

tívne prepočty a následné dopočty z obsadených území odhadujú, ţe v roku 1940 mohlo byť 

na území medzivojnového Slovenska prítomných 3 538 709 obyvateľov.
142

 V porovnaní so 

sčítaním ľudu z roku 1930 by sa tak počet obyvateľov Slovenska zvýšil v priebehu desiatich 

rokov o takmer 209 tis. osôb (6,3 %). Počet obyvateľov, ktorý na oklieštenom území Sloven-

ska odhalil cenzus v roku 1938 predstavoval 2 436 816 osôb a v roku 1940 bolo sčítaných 

2 655 627 obyvateľov.
143

 
 

Kartogram č. 7: Počet obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítania ľudu z roku 1940
144

 

 

 

Vojnové útrapy, ktoré sa dotkli aj územia Slovenska prechodom frontu, transporty ţidov-

ského obyvateľstva, migračné pohyby, odsuny časti obyvateľstva a výmeny obyvateľov po 

ukončení 2. svetovej vojny napokon znamenali, ţe v roku 1946 bolo na Slovensku spočíta-

ných 3 327 803,
145

 teda pokles od dopočtu z roku 1940 o takmer 211 tis. obyvateľov. Sčítanie 

z roku 1950 zaznamenalo 3 442 317 prítomných obyvateľov Slovenska.
146

 

Koncentrácia osôb ostala prakticky počas celého sledovaného obdobia (18. – 1. pol. 20. 

storočia) najvyššia na západnom Slovensku. Okrem bratislavskej aglomerácie, najhustejšie 

obývanými regiónmi boli oblasti Podunajskej níţiny (Ţitný ostrov), Povaţie, dolné a stredné 

Nitriansko, Tekov. Hustejšie bol osídlený aj stredný a juţný Zemplín (Východoslovenská 

níţina), juţný Šariš, juh Uţskej ţupy, východná časť Abova. Redšie osídlenými oblasťami 

boli najmä severné regióny, Orava, Liptov, severná časť Spiša. Kartogramy č. 1 – 8, ktoré 
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dokumentujú počet obyvateľov, zreteľne zachytávajú postupné zvyšovanie počtu obyvateľov 

v sídlach mestského typu, teda urbanizačný rast. 

 

Kartogram č. 8: Počet obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítania ľudu z roku 1950
147
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III. Pohlavie a vek 
 

Pohlavie v populácii ovplyvňuje vo všeobecnosti niekoľko faktorov. V prípade väčšieho 

súboru narodených detí platí, ţe sa rodí vyšší počet chlapcov ako dievčat. Ide o biologickú 

zákonitosť, keď sa pomer medzi pohlaviami v prípade spoľahlivej štatistiky pohybuje na 

úrovni 1040 – 1070 chlapcov na 1000 dievčat.
148

Ďalším fenoménom je rozdielna intenzita 

úmrtnosti medzi muţmi a ţenami. Diferenčná úmrtnosť zniţuje rozdiely medzi pohlaviami, 

ktoré vznikajú pri narodení. Vo všeobecnosti totiţ platí, ţe vyššiu intenzitu úmrtnosti ma-

jú muţi, čím dochádza k zmenšeniu celkového rozdielu medzi muţmi a ţenami, aţ sa postup-

ne podiel muţov a ţien vyrovnáva a vo vyššom veku napokon ţeny získavajú prevahu. Vek, 

v ktorom dochádza k vyrovnaniu podielu oboch pohlaví súvisí s rozsahom rozdielov úmrt-

nostných pomerov medzi muţmi a ţenami a ich vývojom od narodenia.  

Významne sa na formovaní pomeru pohlaví môţe podieľať aj vonkajšia migrácia. 

V prípade zahraničnej migrácie najčastejšie odchádzali osoby v produktívnom veku (20 – 40 

rokov). Najmä u pracovných migrácií malina Slovensku prevahu muţi. V mnohých prípadoch 

sa však vopred mienená dočasná pracovná migrácia zmenila na trvalú. V takomto prípade 

často dochádzalo následne k emigráciou ţien a detí do zahraničia, za manţelmi. Zdá sa, ţe 

tento zjednodušený model migrácie na Slovensku platný v druhej polovici 19. a na začiatku 

20. storočia by mohol vysvetliť aj vývoj indexu maskulinity v celej populácii. Ten sa 

v demograficky vyspelých populáciách pohybuje na hodnotách niţších ako 1000 osôb.  

V prípade vekovo mladej populácii platí, ţe relatívne malá prevaha muţov v mladších ve-

kových skupinách sa na celej populácii prejaví ďaleko výraznejšie ako pomerne veľká preva-

ha ţien vo vyššom veku, kde však málopočetné generácie nemajú taký vplyv na celkové za-

stúpenie ţenskej zloţky. Naopak v populáciách so staršou vekovou štruktúrou je váha veko-

vých skupín s prevahou ţien výraznejšia ako v predchádzajúcom prípade, čo sa následne pre-

javuje aj v hodnotách celkového indexu maskulinity.  

Pre poznanie pomeru pohlaví máme k dispozícii pre staršie obdobie len skromné údaje. 

Prakticky z celoslovenského pohľadu máme k dispozícii ako prvé výsledky o pohlavnej štruk-

túre aţ z Jozefovho sčítania z konca 18. storočia. Pomer pohlaví bol v tom čase na území Slo-

venska pribliţne vyrovnaný. Index maskulinity sa pohyboval na úrovni 1009 muţov na 1000 

ţien. Je ale otázne, do akej miery je tento údaj presný, keďţe ţenská časť populácie z pohľadu 

vojenského charakteru sčítania a snahy zistiť prioritne vybrané charakteristiky muţov, pred-

stavovala len sekundárnu, podruţnú informáciu. K presnejším údajom o pomere pohlaví sa 

tak dostaneme aţ v neskoršom období, z druhej polovice 19. storočia. Na základe sčítania 

obyvateľstva z roku 1857 bol index maskulinity na úrovni pribliţne 945 muţov na 1000 

ţien.
149

 

Ako ukazuje graf č. 1, v druhej polovici 19. storočia výraznejšie klesalo zastúpenie muţov, 

ktoré vrcholilo na prelome 19. a 20. storočia. Práve emigrácia muţov bola s najväčšou prav-

depodobnosťou príčinou poklesu indexu maskulinity populácie Slovenska z 950 na skoro 870 

muţov na 1000 ţien. V nasledujúcom období došlo k nárastu a výraznejšie potom v 30. ro-

koch 20. storočia. Podľa výsledkov sčítaní 1921 a 1930 tak na Slovensku pripadalo na 1000 

ţien pribliţne 933 a v nasledujúcom sčítaní 947 muţov. Pre medzivojnové obdobie je násled-

ne potrebné brať do úvahy okrem migračných pohybov aj vplyv prvej svetovej vojny a pri 

regionálnom a lokálnom hodnotení aj uţ spomínanú dislokáciu vojenských posádok, ktorá 

výraznou mierou mohla ovplyvniť pomer pohlaví. 
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Špecifikácia podľa pohlavia sa najčastejšie kombinuje s vekom. Tu však naráţame na limi-

ty prameňov, ktoré nám pre staršie obdobie neumoţňujú podrobnejšiu analýzu kombinácie 

pohlavia a veku. 
 

Graf č. 1: Vývoj indexu maskulinity v populácii Slovenska podľa výsledkov sčítaní v rokoch 1869 – 1940150 

 

Zloţenie obyvateľstva podľa veku je v určitom okamihu komplexným obrazom predchá-

dzajúceho populačného vývoja a jeho vonkajších či vnútorných podmieneností. Viac ako sto 

rokov pôsobenia pôrodnosti, úmrtnosti a migračných pohybov sa priamo premieta do charak-

teru vekovej štruktúry a súčasne tým vytvára jednu zo základných podmienok budúceho po-

pulačného vývoja. Zloţenie podľa veku je tak nositeľom a výsledkom demografickej histórie 

kaţdej populácie. 

Podľa výsledkov prvého uhorského moderného sčítania ľudu z konca roku 1869 tvorila 

detská zloţka (osoby vo veku do 15 rokov) v slovenských ţupách pribliţne 37,5 % z celej 

populácie. Na osoby vo veku 15 – 49 rokov (reprodukčný vek) pripadalo niečo viac ako 50 % 

a vo veku nad 50 rokov tak ţilo v tomto priestore len pribliţne 12 % osôb. Podiel ľudí vo ve-

ku 65 a viac rokov nedosahoval ani 3 %. Priemerný vek celej populácie sa na konci roku 1869 

pohyboval na úrovni 25,4 roku a polovica osôb bola mladších ako 21 rokov.  

Posledné uhorské sčítanie ľudu z roku 1910 v podstate zachytilo rovnaký podiel detskej 

zloţky (necelých 38 %) ako tomu bolo pred štyrmi desaťročiami. Je zrejmé, ţe nastupujúce 

zmeny v reprodukčnom správaní v takto širokej vekovej skupine sa ešte nedokázali výraznej-

šie prejaviť. V najmladších vekových skupinách (do 5 rokov) uţ však určité zmeny predsa len 

je moţné pozorovať. Kým v roku 1869 tieto deti predstavovali viac ako 15 % z celej populá-

cie, v sčítaní 1910 tvorili uţ len niečo viac ako 13 %. Uvedený rozdiel mohol byť ešte väčší, 

ale okrem vplyvu zmien v procese plodnosti je potrebné počítať so zlepšujúcimi sa úmrtnost-

nými pomermi, ktoré umoţnili, ţe tieto najkritickejšie roky ţivota preţíval väčší počet detí 

ako tomu bolo v 60. rokoch 19. storočia. 

Najväčšie zmeny zaznamenalo zastúpenie osôb v reprodukčnom veku (15 – 49 rokov), kto-

rých váha sa zníţila na pribliţne 45 %. Súčasne s tým vzrástol podiel osôb vo veku 50 a viac 

rokov na necelých 17 % a čiastočne aj najstarších ľudí vo veku 65 a viac rokov, ktorí tvorili 

v roku 1910 pribliţne 5 %. Priemerný vek sledovanej populácie sa vďaka týmto zmenám zvý-
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šil na pribliţne 26,7 roku, no vekový medián sa takmer nezmenil a naďalej polovica osôb zos-

távala mladších ako 21 rokov. 

Za „starú“ populáciu je moţné v tomto období povaţovať tie, v ktorých podiel osôb vo ve-

ku 65 a viac rokov prekročil hranicu 7 %. Keďţe transformácia reprodukčného správania za-

čala najskôr vo Francúzsku, bolo aj prvé, ktoré pokorilo túto hranicu spomedzi všetkých kra-

jín na svete. Stalo sa tak uţ v polovici 60. rokov 19. storočia. Na sklonku 80. rokov 19. storo-

čia sa k nemu pridali niektoré škandinávske krajiny (Švédsko, Nórsko) a pomerne skoro sa do 

tejto skupiny dostali aj pobaltské štáty Estónsko a Lotyšsko. Väčšina štátov západnej 

a čiastočne aj strednej Európy sa medzi „staré“ populácie zaradila v medzivojnovom období, 

no Slovensko spolu s krajinami východnej a juhovýchodnej Európy vzhľadom na neskorší 

nástup demografickej tranzície aţ v období po druhej svetovej vojne. 

Aţ po prvej svetovej vojne dochádza k radikálnejším zmenám v charaktere vekovej štruk-

túry. Tie boli v prvom československom sčítaní predovšetkým odrazom predchádzajúceho 

svetového konfliktu. Na vekovú štruktúru Slovenska pôsobil hneď niekoľkými spôsobmi. 

Prvý predstavoval dramatický pokles početnosti detí vo veku 2 – 5 rokov, teda kohort narode-

ných práve počas nepriaznivých vojnových rokov. Mechanizmus vzniku tohto zárezu predsta-

voval klasický prípad demografickej krízy a jej dopadov na populačný vývoj. Ako prvá na 

nepriaznivé pomery reagovala sobášnosť. Jej prepad sa následne prejavil s určitým odstupom 

aj na dynamickom poklese pôrodnosti. Vzájomné spolupôsobenie vnútorných i vonkajších 

faktorov reprodukcie sa prejavilo dočasnou deštrukciou tvaru vekovej pyramídy. Druhým 

faktorom bola zvýšená úmrtnosť, a to nielen v dôsledku priamych vojnových strát, ale aj 

zhoršením ţivotnej úrovne civilného obyvateľstva. Na sklonku a po skončení vojnového kon-

fliktu je k tomu potrebné pripočítať aj epidémiu tzv. španielskej chrípky. Od roku 1919 sme 

postupne svedkami nástupu povojnovej kompenzačnej fázy, ktorá sa vyznačovala realizáciou 

vysokého počtu uzavretých sobášov (slobodné, ale aj ovdovené osoby) a následne aj nárastom 

pôrodnosti pri dočasnom zlepšení úmrtnosti. Išlo však len o dočasné oţivenie, keďţe 

v ďalších rokoch pokračoval klesajúci trend plodnosti a zniţovania úmrtnosti ako hlavných 

znakov presadzovania sa komplexnej premeny reprodukčného správania. Práve medzivojnové 

obdobie sa z tohto pohľadu ukázalo byť kľúčovým v prípade populácie Slovenska. Podiel 

detskej zloţky sa v roku 1921 prvýkrát dostal pod hranicu 35 % a ďalej mierne klesal. 

V druhom československom sčítaní v roku 1930 tak vo veku do 15 rokov bolo na Slovensku 

prítomných len pribliţne 32 % osôb. Keďţe zmeny v úmrtnostných pomeroch sa týkali pre-

dovšetkým dojčenského a detského veku, podiel poreprodukčnej zloţky sa zvyšoval stále len 

veľmi pomaly. V roku 1921 a 1930 tvorili preto osoby vo veku 50 a viac rokov stále len niečo 

viac ako 17 %. Na úkor detí do 15 rokov sa tak mierne zvýšilo zastúpenie muţov a ţien 

v reprodukčnom veku. Ich podiel v oboch medzivojnových cenzoch prekročil hranicu 50 %. 

Priemerný vek populácie Slovenska sa vďaka týmto zmenám zvýšil na pribliţne 28 rokov. 

Pomerne dynamicky rástla hodnota vekového mediánu, ktorý v roku 1930 uţ prekročil hrani-

cu 24 rokov. Na 100 detí pripadalo podľa výsledkov druhého československého sčítania nece-

lých 19 seniorov. Index závislosti mladého obyvateľstva ešte stále prekračoval hranicu 50 

osôb, kým index závislosti starého obyvateľstva ešte stále neprekročil hodnotu 10 seniorov. 

Výraznejšie však narástol počet a podiel obyvateľov starších ako 65 rokov (nárast o 25 % 

a zvýšenie podielu na hodnotu 6 %). 

Veková štruktúra Slovenska zo sčítania 1940 nie je úplne kompatibilná s predchádzajúcimi 

ani nasledujúcimi sčítaniami, keďţe zobrazuje len tú časť populácie, ktorá zostala na okliešte-

nom území Slovenskej republiky (1939 – 1945). Aj napriek tomu je zrejmé, ţe vyššie nasta-

vené trendy pokračovali ďalej. Mierne sa zvyšoval podiel reprodukčnej zloţky (viac ako 

52 %) na úkor detí do 15 rokov (31 %) pri súčasnej stagnácii podielu osôb vo veku 50 a viac 

rokov (17 %). Priemerný vek prekročil hranicu 29 rokov a vekový medián sa dostal takmer na 

úroveň 26,5 roka. Index starnutia dosahoval hodnotu skoro 21 osôb. Tento nárast bol zazna-
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menaný aj napriek tomu, ţe súčasťou Slovenskej republiky (1939 – 1945) prestali byť staršie 

regióny juhozápadného Slovenska. Na druhej strane v priestore okliešteného Slovenska zosta-

li regióny, kde podiel detskej zloţky stále prekračoval hranicu 40 %. Išlo najmä o okresy na 

severe stredného Slovenska. Po druhej svetovej vojne proces transformácie vekovej štruktúry 

populácie Slovenska pokračoval. Naďalej sledujeme pokles detskej zloţky najmä ako výsle-

dok kontinuálneho zniţovania plodnosti a pôrodnosti. V roku 1950 uţ tvorila menej ako 29 % 

z celej populácie Slovenska. 
 

Graf 2 – 5: Veková štruktúra Slovenska v rokoch 1869, 1900, 1921, 1950 
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IV. Gramotnosť obyvateľstva 

 
Podrobnejšie údaje o znalosti čítania a písania sa viaţe aţ na moderné sčítacie akcie. 

V staršom období sa gramotnosť priamo nezisťovala. Z 18. storočia sa nám však zachoval 

prameň, ktorý zisťoval akési „školské pomery“ tým, ţe zaznamenal v jednotlivých sídlach aj 

prítomnosť učiteľa. Z výsledkov úradného lexikónu sídel z roku 1773 vidno, ţe viac ako po-

lovica sídel v tomto období ešte nemala vlastného učiteľa. Lexikón ich na území terajšieho 

Slovenska zachytil vyše 1300, čo ale neznamená, ţe v tomto období aj skutočne na Slovensku 

existovalo vyše 1300 škôl. Podľa súpisu škôl z roku 1770 na Slovensku fungovalo necelých 

900 škôl.
151

 

Treba však povedať, ţe práve 18. storočie a doba osvietenstva sa stala medzníkom 

v zlepšovaní vzdelanostných pomerov aj širšieho obyvateľstva. Snahy Márie Terézie (1777 

Ratio educationis, týkalo sa len katolíckeho školstva) a Jozefa II. (1788) viedli k otvoreniu 

školského systému aj dievčatám, ale aj k zavedeniu povinnej dochádzky. Hoci sa do praxe 

dostávala len pomaly, stali sa reformy a snahy osvietenských panovníkom určitým základom 

pre neskorší rozvoj školstva. Vytvorila sa najmä jednotná školská sústava od základných škôl 

po univerzity.
152

 
 

Kartogram č. 9: Prítomnosť učiteľa v sídlach podľa údajov Tereziánskeho lexikónu sídle z roku 1773
153

 

 
 

 

Údaje z neskoršieho obdobia (tabuľka č. 8) prezrádzajú, ţe ešte aj na konci 19. storočia 

a na začiatku 20. storočia, nebola znalosť čítania a písania na Slovensku úplne samozrejmá. 

Z krajín neskoršieho Československa bola gramotnosť horšia ako na Slovensku uţ len na 

Podkarpatskej Rusi. Úroveň negramotnosti sa u osôb starších ako 6 rokov v „slovenských 

ţupách“ pohybovala na úrovni pribliţne 28 % a v „rusínskych ţupách“ to bolo dokonca aţ 

60 %. Nie príliš priaznivá situácia na Slovensku sa udrţala aj napriek určitému zlepšeniu 

                                                           
151

 Dejiny Slovenska II (1526 – 1848). Bratislava : Veda, 1987, s. 431. 
152

 Tamţe, s. 432-433. 
153

 Lexicon locorum..., c. d. 
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oproti poslednému cenzu z roku 1910 aj po prvej svetovej vojne. Takmer 17 %  ţien a viac 

ako 13 %  muţov na začiatku 20. rokov 20. storočia nevedelo ani čítať a ani písať. Vyššiu 

úroveň negramotnosti dosahovali ţeny (55 %).  
 

Tab. č. 8: Znalosť čítania a písania v krajinách medzivojnového Československa pred prvou svetovou voj-

nou
154

 

Územie, krajiny 
1880 1890 1900 1910 

Zo 100 osôb starších 6 rokov vedelo čítať a písať 

„Slovenské ţupy“ 44,6 55,8 64,0 72,3 

„Rusínske ţupy“ 19,2 26,0 32,1 40,1 

 Zo 100 osôb starších 10 rokov vedelo čítať a písať 

Čechy * 92,7 95,8 97,3 

Morava * 88,4 92,9 95,7 

Sliezsko * 83,9 89,6 94,2 

* údaj nebol k dispozícii 

 
 

Tab. č.9: Znalosť čítania a písania u obyvateľstva staršieho ako 5 rokov v Československu podľa výsledkov 

sčítania 1921
155

 

Krajina 

Zo 100 obyvateľov starších ako 5 rokov 

Vedeli čítať aj písať Vedeli len čítať Nevedeli ani čítať ani písať 

muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu 

Slovensko 85,5 79,0 82,1 1,3 4,2 2,8 13,2 16,8 15,0 

Podkarpatská Rus 53,8 42,9 48,2 1,2 1,9 1,6 45,0 55,1 50,2 

Čechy 97,7 96,6 97,1 0,2 0,6 0,4 2,1 2,8 2,4 

Morava 96,8 95,4 96,0 0,3 1,2 0,8 2,9 3,4 3,1 

Sliezsko 96,0 95,0 95,5 0,4 1,2 0,8 3,6 3,8 3,7 

 

Medzivojnové obdobie bolo z pohľadu zvyšovania vzdelanosti populácie Slovenska veľmi 

priaznivé. Po vzniku Československej republiky sa aj na Slovensku veľmi skoro začali zlep-

šovať školské pomery. Maďarizácia škôl skončila, do škôl sa ako významná výpomoc dostali 

aj početní učitelia zo západnej časti Československa, čo výrazne prospelo k rozvoju najmä 

slovenského jazyka a vzdelania, keďţe deti v školách s porozumením českého jazyka väčšie 

problémy nemali. Nasledujúca tabuľka č. 10, poukazuje na výrazné zniţovanie negramotnosti 

na Slovensku, ale aj v susednej Podkarpatskej Rusi v priebehu 20. rokov 20. storočia. Podiel 

osôb starších 5 rokov, ktoré nevedeli ani čítať ani písať, sa na Slovensku zníţil z 15 % na nie-

čo viac ako 7 % a v Podkarpatskej Rusi takmer o polovicu. V absolútnom vyjadrení to na 

Slovensku predstavovalo úbytok takmer 193 tisíc analfabetov.
156

Je potrebné zdôrazniť, ţe 

zlepšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva bolo aj výsledkom postupného vymierania 

starších generácií, kde sa negramotnosť udrţiavala na vysokých hodnotách. 

Horšia miera negramotnosti na Slovensku sa prejavovala vo východnej časti Slovenska, ale 

významnejší rozdiel bol aj medzi severom a juhom Slovenska. Platilo to nielen pre medzivoj-

nové obdobie, ale aj staršie obdobie. Prehľadne to vidno v tabuľke č. 12, ktorá nám poukazuje 

aj na vyššiu gramotnosť v mestskom prostredí, kde boli školské zariadenia aj v staršom obdo-

bí dostupnejšie.  
 

 

                                                           
154

 Zostavené podľa údajov zo SPRČS II., 1925, s. 38*, 80*. 
155

 Tamţe. 
156

 Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl III. Ostatní data demografická (vnitřní 

stěhování, tělesné vady, znalost čtení a psaní, cizinci). In: Československá statistika sv. 146, řada VI., sešit 11. 

(ďalej ČSS zv. 146). Praha : Státní úřad statistický, 1937, s. 13. 
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Tab. č. 10: Gramotnosť obyvateľstva staršieho 6 rokov v Československu; SĽ 1921, 1930
157

 

Krajina 

Zo 100 prítomných osôb starších ako 6 rokov nevedelo ani čítať ani písať 

muţi ţeny spolu 

1921 1930 1921 1930 1921 1930 

Podkarpatská Rus 45,0 21,6 55,1 32,8 50,2 27,4 

Slovensko 13,2 6,0 16,8 8,5 15,0 7,3 

Česko 2,1 0,9 2,8 1,4 2,4 1,1 

Morava a Sliezsko 3,0 1,1 3,5 1,6 3,3 1,4 

Československo 6,6 3,0 8,1 4,4 7,4 3,7 

 

Tab. č. 11: Znalosť čítania a písania u obyvateľstva staršieho 5 rokov v župách Slovenska; SĽ 1921
158

 

Ţupa 

Vedelo čítať 

i písať 

Vedelo 

len čítať 

Nevedelo ani čítať 

ani písať 

muţi ţeny spolu muţi ţeny spolu muţi ţeny spolu 

Zo 100 obyvateľov starších 5 rokov 

XV. Bratislava 91,3 86,6 88,9 0,7 2,7 1,7 7,9 10,7 9,3 

XVI. Nitra 87,1 82,0 84,5 1,1 3,8 2,5 11,7 14,1 13,0 

XVII. Turčiansky  

Svätý Martin 
81,8 70,9 76,0 2,3 7,7 5,2 15,8 21,3 18,7 

XVIII. Zvolen 87,7 83,3 85,4 1,2 3,9 2,6 11,0 12,7 11,9 

XIX. Liptovský  

Svätý Mikuláš 
86,9 82,3 84,5 1,1 3,6 2,4 12,0 14,0 13,0 

XX. Košice 77,1 68,2 72,5 1,5 4,1 2,9 21,2 27,5 24,5 

 

 

Z hľadiska etnicity nám komparácia údajov poukazuje na najvyššiu gramotnosť pri ne-

mecky hovoriacom obyvateľstve, resp. pre neskoršie medzivojnové obdobie pre obyvateľov 

nemeckej a ţidovskej národnosti. Opačne, negramotnosť sa najviac grupovala v tzv. inej ná-

rodnosti. Týkalo sa to oboch medzivojnových cenzov, keď v roku 1921 uviedlo aţ 70 % osôb 

tejto skupiny, ţe sú analfabeti. V roku 1930 ich bolo 60 %. Túto skupinu tvorili okrem poľ-

skej, juhoslovanskej a rumunskej národnosti, ktoré ani zďaleka v roku 1930 (a určite ani 

v roku 1921) nedosahovali takú úroveň negramotnosti, aj osoby, ktoré sa hlásili k cigánskej 

národnosti. Výsledky sčítania 1930 (tab. č. 13) poukázali, ţe práve táto národnosť sa 

v medzivojnovom období vyznačovala najvyššou mierou negramotnosti. V tejto skupine oby-

vateľstva dosahovala 69 % u muţov a 75 % u ţien.  

Rusínske obyvateľstvo patrilo medzi najmenej gramotné obyvateľstvo na Slovensku. Sčí-

tanie z roku 1921 poukázalo aţ na skoro 44% negramotnosť. V medzisčítacom období sa po-

diel negramotných v tejto národnostnej skupine zníţil o takmer 18 %.  

Pozitívne zmeny v školskom systéme, rozvoj školskej sústavy spolu s veľkou snahou vlád-

nych orgánov o odstránenie negramotnosti na Slovensku do veľkej miery slávili úspechy. 

Problém analfabetizmu sa tak postupne stával marginálnou záleţitosťou, a aj preto po druhej 

svetovej vojne uţ nepostačovalo ako objektívne kritérium vzdelanostnej úrovne zisťovať zna-

losť čítania a písania, ale bolo potrebné prejsť na nový systém zaloţený na najvyššom dokon-

čenom vzdelaní. Z tohto pohľadu predstavujú medzivojnové sčítania a ich zisťovanie gramot-

nosti špecifický, no neodmysliteľný  prvok vo vývoji sčítaní ľudu na Slovensku. 
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 Tamţe,  s. 12*. 
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 Zostavené na základe údajov publikovaných v ČSS zv. 37, ref. 185, s. 186-188. 
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Tab. č. 12. Znalosť čítania a písania v slovenských župách v rokoch 1880 – 1910
159

 

Znalosť čítania a písania pri obyvateľstve slovenských ţúp v 1880 – 1910 

Ţupy, 

munic. 

mestá  

zo 100 osôb cez 6 rokov vedelo písať a čítať 

zo 100 osôb 

vedelo písať a čítať zo 100 osôb materskej reči 

civilného všetkého civilného všetkého slovenskej rusínskej 

 

nemeckej 

 

maďarskej 

1880 1890 1900 1900 1910 1880 1910 1880 1910 1880 1910 1880 1910 1880 1910 

vedelo čítať a písať 

Bratislava 55,8 68,2 75 75,2 80,8 46,6 67,6 41,2 66,3   69 78,7 48,4 67,9 

Bratislava 

m. 
77,1 82,2 87 87,7 90,5 68,0 80,2 48,1 71,9   70,8 81,3 75,2 81,9 

Nitra 47,3 59,8 68,4 68,5 75,9 39,5 62,8 35,1 59,7   57,2 70,6 49,7 72 

Trenčín 29,8 42,3 52,2 52,4 62,1 24,7 51,3 21,8 48,9   72,6 82,6 74,8 81,6 

Tekov 513 60,1 67,3 67,4 75,9 43,0 63,4 36,1 59   40,5 48 56,8 75,3 

Turiec 50,3 61,3 67,7 67,8 76,7 42,5 64,1 43,1 64,9   36,3 55,1  79,9 

Liptov 54,1 66,6 73,1 73,1 78,7 45,9 65,9 44,1 64,9   80,1 84,2 75 81,4 

Zvolen 51,9 63,1 71,8 71,9 79,1 43,6 65,9 41,9 63,7   75,4 87,2 70,2 82,9 

Šariš 22,7 33,9 45,7 46,2 58,6 18,9 48,6 16,8 48,8 6,6 33,3 56,6 67,4 73,6 82 

Orava 34,0 47,9 56,4 56,4 67,9 28,8 57,7 27,4 58   69,7 80,3  83,7 

Spiš 46,0 56,1 62,6 62,5 69,8 38,4 58,2 27,4 53,3 14 32 66,9 75,5 75,4 79,1 

Hont 54,3 67,2 74,1 74,1 81,4 46,3 70,2 47,2 70,3   56,9 73,7 44,3 70,8 

Štiavnica 

m. 
62,3 67,5 73,5 73,5 81,4 53,6 70,7 47,4 59   70,8  83,1 85,1 

Novohrad 44,5 58,1 66,6 66,7 76,1 37,4 64,1 39,2 62,6   59 70,3 35,8 64,8 

Gemer 64,9 72,6 76,7 76,7 80,7 55,2 68,6 54,4 67,5   75,5 80,8 55,7 70,5 

Abauj - 

Turňa 
44,2 56,3 65,4 65,4 73,4 36,7 61,3 20,3 53,1   59,7 69,5 41,7 63,7 

Košice m. 64,3 70,6 78,1 78,8 84,6 56,1 74,2 32 50,3   77,1 82,3 72,1 78,5 

Zemplín 32,9 41,1 51,5 51,6 61,6 27,8 51,4 15,1 41,9 11,4 23,7 46,2 59,5 41 62,4 

Uţhorod 23,7 32,3 41 41,3 53 20 43,9 12,7 45,3 5,7 23,1 37,1 53,6 40,5 66 

Komárno 

m. 
68,6 76,6 83,7 85,9 89,9 59,4 80,3      91,2 59,2 79,4 

Slovenské 

ţupy 
44,6 55,8 64,0 64,2 72,3 37,5 60,6 13,8 57,4 8,5 26,6 61,5 71,4 46,4 68,9 

 

 

Tab. č. 13: Negramotnosť obyvateľstva staršieho 6 rokov podľa národnosti na Slovensku; SĽ 1921, 1930
160

 

Národnosť 
muţi ţeny spolu 

1921 1930 1921 1930 1921 1930 

československá 13,5 5,5 17,8 8,1 15,7 6,9 

ruská a maloruská  39,3 21,0 47,5 29,8 43,6 25,7 

nemecká 8,5 3,2 10,6 4,6 9,6 3,9 

maďarská 9,4 4,0 11,0 5,1 10,2 4,6 

ţidovská 4,1 0,9 6,9 2,6 5,5 1,8 

iná 66,2 57,7 73,0 62,4 69,7 60,2 

českoslov. štát. príslušníci spolu 13,1 5,9 16,8 8,4 15,0 7,2 

cudzinci 18,6 10,4 18,0 11,4 18,4 10,9 

spolu 13,2 6,0 16,8 8,5 15,0 7,3 
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49 
 

Tab. č. 14: Znalosť čítania a písania obyvateľstva staršieho 10 rokov podľa národnosti na Slovensku;  

SĽ 1930
161

 

Národnosť 

Z 1000 obyvateľov starších 10 rokov 

Vedeli čítať i písať Vedeli len čítať Nevedeli ani čítať ani písať 

muţi ţeny Spolu muţi ţeny spolu muţi ţeny spolu 

československá 92,8 87,5 90,0 0,9 3,4 2,2 6,3 9,2 7,8 

ruská a maloruská 73,8 62,4 67,7 1,6 3,4 2,6 24,5 34,2 29,7 

nemecká 96,2 93,3 94,7 0,3 1,7 1,0 3,5 5,0 4,3 

maďarská 95,3 93,4 94,3 0,3 1,1 0,7 4,4 5,6 5,0 

ţidovská 98,9 96,9 97,9 0,1 0,3 0,2 1,0 2,8 1,9 

poľská 75,8 74,5 74,9 3,1 3,7 3,5 21,2 21,8 21,6 

juhoslovanská 87,5 95,9 92,8 2,3 0,0 0,9 10,2 4,2 6,4 

rumunská 67,3 69,4 68,6 0,0 1,4 0,8 32,7 29,2 30,7 

cigánska 30,6 24,4 27,3 0,9 0,6 0,7 68,6 75,0 72,0 

iná a neznáma 83,3 92,4 89,0 0,0 0,0 0,0 16,7 7,6 11,0 

cudzinci 87,7 85,7 86,7 0,8 1,7 1,2 11,6 12,6 12,1 

spolu 92,5 87,8 90,0 0,8 2,8 1,8 6,8 9,5 8,2 
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V. Demografické procesy 
 

Koniec 19. a prvá polovica 20. storočia priniesla na Slovensku veľmi dôleţité a historicky 

jedinečné transformačné zmeny reprodukčného správania. Obdobie pred nástupom týchto 

prevratných kvalitatívno-kvantitatívnych zmien v charaktere reprodukcie známych pod ozna-

čením demografická revolúcie (tranzícia) je moţné zastrešiť termínom „starý reţim“ (ancien 

regime).
162

 Z pohľadu reprodukcie sa vyznačoval dvomi základnými črtami: kombináciou 

vysokej plodnosti a úmrtnosti, ktoré generovali nízke populačné prírastky. Kým plodnosť bola 

relatívne stabilná a k dočasným zmenám dochádzalo len v období demografických kríz 

a následnej kompenzačnej fáze, úmrtnosť citlivo reagovala na vonkajšie negatívne podnety 

ako epidémie, hladomory, vojny a pod. S tým bola úzko spojená jej častá oscilácia a výrazné 

zniţovanie populačných prírastkov na veľmi nízku úroveň. Počas dlhšie trvajúcich nepriazni-

vých období dokonca dochádzalo k úbytku populácie, a preto dynamika jej rastu bola 

v historickom kontexte veľmi nízka.
163

 

 

V.1 Pôrodnosť a plodnosť 
Slovensko z pohľadu existencie „starého reţimu“ reprodukcie nebolo výnimkou. 

V podstate aţ do konca 19. storočia sa plodnosť a úmrtnosť udrţiavala na vysokej úrovni. 

Napríklad hrubá miera pôrodnosti pod úroveň 40 ‰ trvalo klesla aţ v prvej dekáde 20. storo-

čia a pod hladinu 35 ‰ v predvečer prvej svetovej vojny. Kombinácia vysokej pôrodnosti 

a vysokej úmrtnosti (aj keď uţ v tejto dobe klesajúcej) spolu vysokými stratami zahraničnou 

migráciou
164

 vytvárali len nízke populačné prírastky (pozri graf 6). 

Podľa Pavlíka za hranicu, kedy uţ bezpečne dochádza k premene reţimu plodnosti, je 

moţné označiť obdobie, v ktorom hodnota hrubej miery pôrodnosti trvalo klesla pod 35 ‰.
165

 

Chesnais túto hranicu stanovil ešte o niečo niţšie, a to na 30 ‰.
166

 V prípade aplikácie prvého 

prístupu je z grafu 1 zrejmé, ţe pod predmetnú hodnotu sa populácia Slovenska dostala trvale 

aţ v predvečer prvej svetovej vojny. Ak za hornú hranicu pouţijeme druhé vymedzenie, po-

tom ukončenie starého reţimu z pohľadu procesu plodnosti môţeme hľadať aţ na začiatku 20. 

rokov 20. storočia. Pri porovnaní s ďalšími európskymi krajinami je zjavné, ţe Slovensko 

v tomto procese do určitej miery časovo zaostávalo. 

Pozíciu Slovenska z pohľadu transformácie plodnosti v rámci procesu demografickej revo-

lúcie môţeme sledovať ešte lepšie pomocou tzv. Coalových indexov
167

 a najmä index man-

ţelskej plodnosti. Tie sú zaloţené na nepriamej štandardizácii, pričom za štandard sa volia 

miery plodnosti takej populácie, u ktorej sa nepredpokladá vedomé obmedzovanie plodnosti. 
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Na tento účel bola zvolená plodnosť vydatých ţien hutteritov, náboţenskej komunity zo Se-

vernej Ameriky ostro vystupujúcej voči akémukoľvek obmedzovaniu plodnosti.
168

 
 

Graf 6: Vývoj hrubej miery pôrodnosti, úmrtnosti a prirodzených prírastkov na Slovensku v rokoch            

1870-1950
169

 

 

Samotný index manţelskej plodnosti (Ig) vyjadruje, do akej miery sa líši počet manţelsky 

narodených od teoretického počtu narodených pri maximálnej plodnosti. V súvislosti so zís-

kanými hodnotami E. van de Walle
170

 dokázala, ţe bezpečne môţeme hovoriť o poklese 

plodnosti podmienenom vedomým obmedzovaním počtu detí prostredníctvom kontracepč-

ných metód aţ v prípade, keď index manţelskej plodnosti klesne trvalo pod hranicu 0,5. 

V prípade, ţe sa index pohybuje na hranici 0,6, je moţné kontrolu plodnosti len predpokladať. 

Dolná hranica, keď transformácia plodnosti je zavŕšená, je ohraničená hodnotou 0,35.
171

  

Z hodnôt indexu manţelskej plodnosti je zrejmé, ţe na Slovensku aţ do konca 19. storočia 

k výraznejším zmenám charakteru plodnosti nedochádzalo. Index sa pohyboval stabilne nad 

hranicou 60 %. O vysokej plodnosti nás pre toto obdobie informuje aj index všeobecnej plod-

nosti, ktorý sa v rokoch 1880-1900 pohyboval v úzkom rozpätí 44-45 % z celkovej plodnosti 

Hutteritov. Keďţe tá dosahovala 12,4 dieťaťa na ţenu,
172

 v prípade Slovenska by to bolo pri-

bliţne 5,5-5,6 dieťaťa na ţenu. V predvečer prvej svetovej vojny index manţelskej plodnosti 

mierne klesol pod hranicu 60 %. Aj keď vzhľadom na vyššie uvedené kritériá ešte nie je moţ-

né jednoznačne potvrdiť výraznejší nástup vedomého obmedzovania plodnosti, dá sa predpo-

kladať, ţe ku kontrole plodnosti v slovenskej populácii začalo pomaly dochádzať. Priemerný 

počet detí na jednu ţenu podľa indexu všeobecnej plodnosti klesol pribliţne na 5 detí. Po dru-

hej svetovej vojne sa hodnota indexu manţelskej plodnosti výraznejšie nezmenila vzhľadom 

na prebiehajúcu kompenzačnú fázu. Index všeobecnej plodnosti aj napriek tomu klesol 

k hranici 4,2 dieťaťa na ţenu. Výrazne odlišnú situáciu môţeme identifikovať na začiatku 30. 

rokov 20. storočia. Index manţelskej plodnosti sa prepadol aţ pod hranicu 45 %, čo 
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v porovnaní s úrovňou na konci 19. storočia bolo zníţenie o takmer 30 %. Nielen svojou hod-

notou, ale aj mierou poklesu vieme jednoznačne povedať, ţe v 20. rokoch došlo na Slovensku 

k výraznému rozšíreniu vedomej kontroly plodnosti. Priemerný počet detí na ţenu vypočítaný 

z indexu všeobecnej plodnosti sa oproti roku 1921 zníţil o viac ako 1 dieťa (3,2 dieťaťa). Ko-

niec transformácie plodnosti nachádzame vzhľadom na hodnotu indexu manţelskej plodnosti 

na začiatku 60. rokov. 

K transformácii plodnosti nikdy nedochádza naraz v celej populácii, ale existovali 

a existujú vţdy určité subpopulácie, skupiny, oblasti, v ktorých sa nový reprodukčný model 

začal uplatňoval skôr. Jedným z dôleţitých znakov procesu plodnosti a jej transformácie je 

preto existencia značných priestorových rozdielov. Na ich identifikáciu sme vyuţili dva druhy 

údajov. Prvý sa opieral o výpočet indexu manţelskej plodnosti pre „slovenské ţupy“. Základ-

né výsledky zobrazujú kartogramy č. 10 a 11. Druhý vyuţíva publikované údaje zo sčítania 

ľudu 1930, v ktorom sa prvýkrát objavila otázka na počet narodených detí ţenám. Z nej ná-

sledne bolo moţné konštruovať niektoré indikátory kohortnej plodnosti prezentované sériou 

kartogramov č. 12 - 15. 

Ako je zrejmé z indexu manţelskej plodnosti, na území Slovenska v druhej polovici 19. a na 

začiatku 20. storočia bolo moţné identifikovať pomerne výrazné rozdiely v intenzite repro-

dukcie. Vo všeobecnosti niţšie hodnoty indexu dosahovali ţupy na juhu a najmä juhu stred-

ného Slovenska, kým najvyššia plodnosť bola na západe a severozápade. Získané výsledky 

tieţ potvrdili medzi rokmi 1869 a 1910 postupný pokles plodnosti manţelskej plodnosti, ktorá 

sa v niektorých prípadoch uţ dostávala pod hranicu, u ktorej je moţné bezpečne hovoriť 

o vedomej regulácii veľkosti rodiny. Veľmi podobné výsledky prinieslo aj sčítanie ľudu 

z roku 1930.  

 
Kartogram č. 10: Index manželskej plodnosti v slovenských župách v roku 1869 
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Kartogram č. 11: Index manželskej plodnosti v slovenských župách v roku 1910 

 
 

Najvyššiu konečnú plodnosť dosahovali okresy na Ponitrí s 6 a viac deťmi na ţenu, ku kto-

rým sa pripájala väčšina okresov na Povaţí. Tento priestor vysokej konečnej plodnosti pokra-

čoval smerom na juh aţ k regiónu Ţitného ostrova. Druhú kompaktnejšiu oblasť s vyššou 

plodnosťou (5,5 - 6,0 dieťaťa na ţenu) tvorili okresy severovýchodného Slovenska. Do tejto 

skupiny je moţné tieţ zaradiť okres Brezno na strednom Slovensku a Spišská Nová Ves 

a Gelnica z východného Slovenska.  

 
Kartogram č. 12: Priemerný počet detí na ženu vo veku 50 a viac rokov v okresoch Slovenska podľa výsledkov 

sčítania ľudu 1930
173

 

 
 

Na druhej strane sčítanie ľudu z roku 1930 pomerne jednoznačne potvrdilo existenciu súvislej 

oblasti s nízkou a na pomery Slovenska aţ veľmi nízkou plodnosťou. Ide o juh stredného Slo-

venska, kde sa priemerný počet detí na jednu ţenu na konci jej reprodukčného obdobia pohy-

boval na úrovni 3,5-4,5 dieťaťa. Išlo najmä o prihraničné okresy v páse od Ţeliezoviec, Levíc 
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a Banskú Štiavnicu cez Krupinu, Modrý Kameň, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Feledince aţ po 

Tornaľu a Revúcu. Do tejto skupiny tieţ patril okres Dolný Kubín na dolnej Orave a tieţ ok-

res Bratislava. Relatívne nízku plodnosť dosahovali aj niektoré okresy priamo nadväzujúce na 

tento priestor veľmi nízkej plodnosti (napr. Banská Bystrica, Zvolen, Roţňava, Parkan), ale aj 

niektoré okresy východoslovenskej níţiny (Košice, Trebišov, Michalovce, Veľké Kapušany), 

Turca (okres Martin), Oravy (Námestovo, Trstená) a severného Spiša (Keţmarok, Poprad). 

Základné vnútorné príčiny existujúcich diferencií v konečnej plodnosti umoţňuje uchopiť 

hlbší pohľad na štruktúru ţien podľa počtu narodených detí. Okresy juhu stredného 

a východného Slovenska a tieţ okres Bratislava sa vyznačovali veľmi nízkym zastúpením 

viacdetných rodín (do 25 %) a súčasne strane tu môţeme nájsť vysokú váhu ţien len s jedným 

dieťaťom (17 a viac %), ako aj častejšie zastúpenie bezdetných ţien.  
 

Kartogram č. 13: Podiel bezdetných žien vo veku 50 a viac rokov v okresoch Slovenska podľa výsledkov sčíta-

nia ľudu 1930
174

 

 
 
Kartogram č. 14: Podiel žien s 1 dieťaťom vo veku 50 a viac rokov v okresoch Slovenska podľa výsledkov 

sčítania ľudu 1930
175
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Opačná situácia bola pritom v okresoch stredného a juţného Povaţia, vo väčšine okresov Po-

nitria a tieţ na juhu Podunajskej níţiny. Ďalej na severe a severovýchode krajiny, kde nachá-

dzame veľmi nízky podiel ţien len s jedným dieťaťom a naopak vysoké zastúpenie viacdet-

ných rodín.  

 
Kartogram č. 15: Podiel žien s 1 dieťaťom vo veku 50 a viac rokov v okresoch Slovenska podľa výsledkov 

sčítania ľudu 1930
176

 

 
 

Slovensko dlhodobo patrilo k priestorom, kde pôrodnosť a plodnosť boli úzko spojené so ţi-

votom v manţelstve. Dokazuje to aj vývoj podielu detí narodených mimo manţelstva. Ten sa 

na území Slovenska pred prvou svetovou vojnou udrţiaval na úrovni 8 %. Určité priestorové 

rozdiely zobrazuje kartogram č. 16 a 17.  
 

Kartogram č. 16: Podiel detí narodených mimo manželstva v „slovenských župách“ v rokoch 1900 - 1904  

 

 
Po svetovom konflikte v rámci kompenzačnej fázy a zvýšenej sobášnosti došlo k dočasnému 

zníţeniu pod hranicu 7 %. Následne aţ do prvej polovice 30. rokov sa podiel nemanţelských 
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detí zvyšoval aţ na takmer 9 %. Môţeme sa len domnievať, ţe tento vývoj bol určitou reak-

ciou na zhoršujúce sa ţivotné podmienky, ktoré eskalovali počas veľkej hospodárskej krízy. 

Od tohto momentu vidíme pokles súvisiaci nielen s celkovým zniţovaním pôrodnosti, ale aj 

intenzity plodnosti nevydatých ţien. Na konci 30. rokov deti mimo manţelstva predstavovali 

menej ako 8 %. 

 
Kartogram č. 17: Podiel detí narodených mimo manželstva v „slovenských župách“ v rokoch 1908 - 1912  

 
 

Pokles pokračoval aj v prvých rokoch existencie Slovenskej republiky, čo podmienili aj viace-

ré snahy vtedajšieho reţimu o obrodenie slovenskej rodiny. Podiel detí narodených mimo 

manţelstva dosahoval v rokoch 1940-1943 najniţšiu dovtedy zaznamenanú úroveň (7,2-

7,5 %). Posledný vojnový rok 1945 priniesol výrazný nárast podielu nemanţelských detí aţ na 

hranicu 11 %. 

 

Kartogram č. 18: Podiel detí narodených mimo manželstva v okresoch Slovenska v rokoch 1939 - 1942  
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V.2 Úmrtnosť 
 

Na Slovensku sa aţ do 80. rokov 19. storočia hrubá miera úmrtnosti pohybovala na hranici 

35 ‰ a viac. Ak za hranicu nástupu trvalých kvantitatívno-kvalitatívnych zmien v charaktere 

reprodukcie z pohľadu úmrtnosti (druhá fáza demografickej revolúcie) označíme hranicu 

25 ‰
177

, potom pod túto úroveň sa Slovensko trvalo dostalo aţ na začiatku 20. storočia. Ani 

hodnota strednej dĺţky ţivota pri narodení sa výraznejšie v posledných dvoch dekádach 19. 

storočia ešte nelíšila od predpokladanej úrovne pre tzv. starý demografický reţim. Tá sa pod-

ľa Livi-Bacciho
178

 pohybovala na úrovni 30–35 rokov a len ojedinele prekračovala hranicu 40 

rokov.
179

 V prípade Slovenska predpokladáme, ţe k pokoreniu hranice 40 rokov došlo 

v prvom desaťročí 20. storočia. Príčinu daného stavu je potrebné hľadať v celkovom systéme 

podmienok, ktoré ovplyvňovali populačný vývoj vtedajšej spoločnosti. Na vysokej intenzite 

úmrtnosti sa podpísala predovšetkým kombinácia materiálnej chudoby a nedostatku informá-

cií, ktoré dostali označenie syndróm zaostalosti.
180

 Práve tento syndróm bol najsilnejšou brz-

dou demografického rastu aţ do konca 19. storočia.  

Vo všeobecnosti úmrtnostné pomery na Slovensku ako aj v celej východnej a juţnej 

Európe boli dlhodobo značne nepriaznivé na rozdiel od populácií západnej a najmä severnej 

časti starého kontinentu.
181

 Platí to aj pre obdobie po prvej svetovej vojne. Slovensko spolu 

s ďalšími okolitými krajinami výrazne zaostávalo v dynamike zniţovania úmrtnosti a aj 

v transformácii jej charakteru. Veľmi dôleţitým faktorom celkových úmrtnostných pomerov 

tak naďalej zostávala úmrtnosť detí a najmä detí v prvom roku ţivota a úmrtnosť na epide-

mické a infekčné ochorenia. Pretrvávanie ich značného vplyvu na proces úmrtnosti dokladuje 

aj vznik veľkej epidémie cholery ešte na začiatku 70. rokov 19. storočia na čo reagovala hru-

bá miera úmrtnosti náhlym nárastom aţ na úroveň 70 ‰. V podstate aţ do konca 80. rokov 

však na 1000 osôb pripadalo pribliţne 35 a viac zomretých.
182

 V 90. rokoch však uţ aj na 

Slovensku identifikujeme postupný a najmä stabilný pokles hodnôt hrubej miery úmrtnosti.  

Nepriaznivá epidemiologická situácia, nedostatočná dostupnosť, kvalita a vyuţívanie zdra-

votníckych sluţieb v kombinácii s určitou celkovou zaostalosťou slovenskej spoločnosti spô-

sobovali, ţe úmrtnosť sa v európskom priestore vyznačovala pomerne vysokou intenzitou. 

V 70. rokoch 19. storočia sa stredná dĺţka ţivota na Slovensku mala u muţov pohybovať na 

úrovni 31,5 roku a novonarodené ţeny sa mohli pri nezmenených úmrtnostných pomeroch 

doţiť pribliţne o 2 roky viac.
183

 Pre porovnanie celkovo najdlhší ţivot v tomto období mali 

potenciálne pred sebou muţi i ţeny ţijúci v niektorých severských krajinách. Napríklad 

v Nórsku stredná dĺţka ţivota pri narodení v 70. rokoch 19. storočia stabilne výrazne prekra-

čovala hranicu 45 rokov a v druhej polovici dokonca uţ prekročila hranicu 50 rokov. Rovnako 

aj u ţien najdlhší ţivot mohli preţiť novonarodené dievčatá v Nórsku. Ich dĺţka ţivota sa po-

hybovala na úrovni 50 rokov a v druhej polovici 70. rokov 19. storočia ju uţ pomerne výrazne 

prekročila. Na prelome 19. a 20. storočia sa hodnota strednej dĺţky ţivota pri narodení 

u muţov Slovenska dostala na úroveň 36,5 rokov a u ţien to bolo viac ako 38,6 roku.  
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Graf 7: Vývoj počtu zomretých a hrubej miery úmrtnosti na Slovensku v rokoch 1879 - 1950
184

 

 

V priebehu pribliţne štyroch dekád sa tak ţivot muţov predĺţil o pribliţne 8,7 rokov 

a u ţien Slovenska to bolo o 9,6 roku. Oveľa dynamickejšie stredná dĺţka ţivota pri narodení 

rástla v medzivojnovom období. Kým v roku 1920 u muţov dosahovala úroveň 43,7 roka 

a u ţien to bol pribliţne 44,6 roku, v predvečer zániku Československa sa stredná dĺţka ţivota 

pri narodení muţov pohybovala na hladine 52 rokov a u ţien 54,5-55 rokov. V priebehu 18 

rokov (1920–1937) tak došlo k predĺţeniu potenciálneho ţivota u práve narodených chlapcov 

o 8 rokov a u dievčat o 9,9 roku.  

 
Graf 8 a 9: Štruktúra zomretých podľa veku a vývoj strednej dĺžky života pri narodení na Slovensku 

 

Jedným z najdôleţitejších faktorov celkového charakteru úmrtnostných pomerov na Slo-

vensku predstavovala aţ do začiatku 50. rokov 20. storočia dojčenská úmrtnosť. Asi najjed-

noduchším dôkazov veľkého významu úmrtnosti najmladších detí je ich váha na celkovom 

počte zomretých v danom roku  prípadne období. Úmrtia najmladších detí tvorili pribliţne 
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tretinu z celkového počtu zomretých. Nepriaznivá situácia bola aj u starších detí. Celkovo 

úmrtia vo veku do 5. rokov ţivota predstavovali v podstate aţ do 30. rokov 20. Storočia 40 - 

50 % zo všetkých úmrtí. 

Snahy o presadzovanie modernizovanej zdravotníckej starostlivosti, zavádzanie preventív-

nych a hygienických opatrení v boji s epidemickými ochoreniami pre čo najširšie vrstvy oby-

vateľstva, široká osvetová činnosť predovšetkým rôznych organizácií prispeli k postupnému 

zniţovaniu intenzity dojčenskej úmrtnosti. Tento vývoj však bol len veľmi pozvoľný 

a intenzita úmrtnosti detí do jedného roku ţivota naďalej zohrávala dôleţitú úlohu v celkovej 

úmrtnosti. Úroveň dojčenskej úmrtnosti pri nepravidelnom vývoji klesla z povojnovej úrovne 

takmer 186 ‰ na 142 ‰ v roku 1935. Aţ po druhej svetovej vojne dojčenská úmrtnosť začala 

dramaticky klesať a najmä vďaka kvalitnej pediatrickej starostlivosti a plošnej vakcinácii sa 

v 50. rokoch dostala výrazne pod hranicu 100 ‰. 

 
Graf 10: Vývoj dojčenskej a novorodeneckej úmrtnosti na Slovensku v rokoch 1900 - 1950  

 

Aj keď aţ do polovice 50. rokov 20. storočia dojčenská úmrtnosť vo všeobecnosti na celom 

Slovensku dosahovala veľmi nepriaznivú úroveň, nasledujúce kartogramy 19 - 21 potvrdzujú, 

ţe aj z pohľadu úmrtnosti najmladších detí bolo moţné identifikovať pomerne výrazné regio-

nálne rozdiely. Pred prvou svetovou vojnou najhoršia situácia vládla najmä na západe 

a severozápade Slovenska, kým ţupy stredného a juţného Slovenska sa skôr vyznačoval niţ-

šou dojčenskou úmrtnosťou. Na druhej strane je však potrebné upozorniť, ţe aj v týchto prie-

storoch išlo o relatívne lepšie úmrtnostné pomery detí do 1 roku ţivota, keďţe dojčenská 

úmrtnosť tu výrazne prekračovala hranicu 150 ‰. Priestorový obraz regionálnej diferenciácie 

úmrtnosti dojčiat sa do určitej miery zachoval aj na konci 30. a začiatku 40. rokov 20. storo-

čia. K oblastiam s nadpriemernou dojčenskou úmrtnosťou však pribudol pomerne kompaktný 

priestor východného Slovenska.  
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Kartogram č. 19 - 21: Dojčenská úmrtnosť v župách a okresoch Slovenska, 1900-1904, 1908-1912 a 1939-

1942 
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V.3 Sobášnosť 
 

Vplyv najmä katolíckej cirkvi na území Slovenska a jej oficiálny postoj voči nevydatým mat-

kám a nemanţelským deťom v prevaţujúcom vidieckom priestore silných kontrolných me-

chanizmov miestneho spoločenstva významnou mierou ovplyvňoval charakter reprodukcie 

obyvateľstva z pohľadu legitimity. Výskumy viacerých vedných disciplín pritom zhodne pou-

kazujú na skutočnosť, ţe v slovenskom priestore dlhodobo postavenie nevydatých matiek 

a ich detí bolo veľmi negatívne.  

Je zrejmé, ţe vstup do manţelstva predstavoval z pohľadu reprodukcie na Slovensku veľ-

mi dôleţitý medzník a súčasne bol jej nesmierne dôleţitým vonkajším faktorom. Manţelstvo 

predstavovalo spoločensky (a v podstate aj náboţensky) akceptovateľnú formu legitímneho 

spoluţitia muţa a ţeny a vytváralo priestor k plodeniu detí.  

Pre samotnú reprodukciu pritom boli dôleţité dva faktory spojené so sobášnym správa-

ním. Prvý predstavovalo časovanie, kedy muţi a ţeny vstupovali do manţelstva a druhý tvoril 

celkový podiel osôb, ktoré počas svojho reprodukčného obdobia do neho z rôznych dôvodov 

nevstúpili.  

Pri zovšeobecnení a zanedbaní určitých výnimiek a prechodných stavov v prípade niekto-

rých populácií
185

 bol európsky priestor z pohľadu sobášnosti v dlhom 19. storočí rozdelený 

pomyselnou líniou tiahnucou sa od Petrohradu po Terst na východnú a západnú časť. Pri de-

tailnejšom pohľade hranica prechádzala moravsko-slovenským pomedzím a územie Sloven-

ska tak ako celok uţ bolo klasifikované ako oblasť s tzv. neeurópskym
186

 sobášnym správa-

ním. Populácie na západ od tejto línie sa vyznačovali podľa autora tejto klasifikácie, Johna-

Hajnala
187

, vyšším priemerným vekom pri sobáši (väčšinou viac ako 24 rokov u ţien a viac 

ako 26 rokov u muţov) pri súčasne vyššom podiely osôb, ktoré na konci reprodukčného ob-

dobia zostávali trvalo slobodné (viac ako 10 %). Pre model sobášneho správania v európskom 

priestore na východ od tejto hranice, teda aj na Slovensku, mal byť typický výrazne skorší vek 

pre vstup do manţelstva (ţeny okolo 21 rokov a muţi 24 rokov), a tieţ výrazne niţšie zastú-

penie muţov a najmä ţien, ktoré sa nikdy neoţenili a nevydali (okolo 5 %).
188

 

Priamu informáciu o intenzite sobášnosti dokáţeme pre slovenské ţupy odvodiť len pre 

začiatok 50. rokov, prvú polovicu 70. rokov a následne od polovice 80. rokov 19. storočia aţ 

po koniec prvej svetovej vojny. Od začiatku 30. do konca 40. rokov 19. storočia disponujeme 

len údajom o hrubej miere sobášnosti pre celé Uhorsko. Ten hovorí, ţe na 1000 obyvateľov 

pripadalo pomerne stabilne ročne v priemere 7,0 – 7,5 sobáša. Od začiatku 40. rokov sa hrubá 

miera sobášnosti v Uhorsku mierne zvýšila nad hranicu 8 ‰, kde sa v podstate udrţala 

s výnimkou dvoch rokov (1845 a 1847) aţ do roku 1848. Prvý údaj o sobášnosti za slovenské 

ţupy z roku 1851 hovorí, ţe na 1000 obyvateľov pripadlo viac ako 12 sobášov. Takto vysoká 

hrubá miera sobášnosti je aj vzhľadom na nasledujúce zistenia netradičná a skôr je pravdepo-

dobne výsledkom epizodického nárastu sobášnosti po nepriaznivých okolnostiach počas a po 

revolučných rokoch. Ţe ide o efekt kompenzačnej fázy nepriamo potvrdzuje aj podobne vy-

soká úroveň hrubej miery sobášnosti v celom Uhorsku, a tieţ rýchly a súčasne výrazný prepad 

jej hodnôt v nasledujúcich rokoch. Ešte v roku 1852 na 1000 obyvateľov slovenských ţúp  

síce pripadalo viac ako 9 sobášov, no v roku 1853 to uţ bolo len niečo viac ako 7. Aj v prvej 

polovici 70. rokov nachádzame v slovenských ţupách relatívne vysokú úroveň sobášnosti, 

keďţe hrubá miera sa pohybovala v rokoch 1871 – 1875 na hranici 10,5 – 12 ‰. Zdá sa však, 

                                                           
185

 Bliţšie pozri ROTHENBACHER, Franz. The European Population 1850 – 1945. Palgrave, 2002, s. 33-35.  
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 Autor tejto klasifikácie JohnHajnal pre určité zjednodušenie pouţíva označenie európsky model sobášneho 
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ţe takáto vysoká úroveň sobášnosti mohla v slovenských ţupách dlhšie existovať keďţe sú-

vislejší časový rad údajov od polovice 80. rokov hovorí, ţe hrubá miera sobášnosti sa v tomto 

období stabilne pohybovala na hranici 9 – 10 ‰. Ďalší vývoj však jednoznačne poukazuje na 

pokles sobášnosti, ktorá sa v prvej dekáde 20. storočia dostáva pod úroveň 9 ‰ a na sklonku 

sledovaného obdobia dokonca aj pod hranicu 8 sobášov na 1000 obyvateľov. Hodnota niečo 

viac ako 6 ‰ z roku 1914 len poukazuje na postupne sa prehlbujúci veľmi nepriaznivý efekt 

vojnového konfliktu na proces sobášnosti, ktorý vyvrcholí v rokoch 1915 a 1916, keď sa hru-

bá miera sobášnosti na Slovensku dostala na úroveň 2 ‰. Získané skromné empirické údaje 

naznačujú, ţe sobášnosť na Slovensku bola v určitých úsekoch dlhého 19. storočia na pomer-

ne vysokej úrovni, súčasne však treba dodať, ţe dokázala pomerne promptne reagovať na 

akékoľvek priaznivejšie, či nepriaznivé udalosti. Z dlhodobého hľadiska však môţeme pred-

pokladať, ţe najmä v poslednej štvrtine sledovaného obdobia sme svedkami postupného 

mierneho poklesu jej intenzity. Bez ďalšieho výskumu tejto problematiky sa môţeme len 

domnievať, ţe jedným z hlavných faktorov, ktorý túto skutočnosť ovplyvnil bola zhoršujúca 

sa situácia na sobášnom trhu, keď odchodom tisícov najmä mladých muţov do zahraničia 

vznikal značný nepomer medzi pohlaviami práve vo veku najvyššej sobášnosti.  

Ako je zrejmé z grafu 11, podiel slobodných ţien vo veku 50-54 rokov na Slovensku 

v podstate aţ do roku 1930 bol stabilne pod hranicou 5 %. Znamená to, ţe skúsenosť so ţivo-

tom v manţelstve v reprodukčnom veku malo viac ako 95 % ţien. Podobne stabilnú úroveň 

dosahoval indikátor SMAM - singulate mean age at marriage, ktorý nás informuje o počte 

rokov, ktoré v priemere preţije osoba ako slobodná do dovŕšenia 50. roku ţivota. Podľa sčíta-

ní 1880-1910 sa jeho hodnota udrţiavala tesne nad hranicou 22,5 roka. Vývoj 

v medzivojnovom a povojnovom období bol uţ ovplyvnený dopadmi predchádzajúcich voj-

nových konfliktov. Aj napriek tomu podiel trvalo slobodných ţien zostával hlboko pod hrani-

cou 10 % a SMAM sa len v rokoch 1921 a 1930 dostal na hodnotu 23 rokov (pozri graf 11). 

 
Graf 11: Vývoj podielu slobodných žien vo veku 50-54 rokov a indikátora SMAM na Slovensku, sčítania ľudu 

1880-1930 

 
 

Ani v prípade časovania vstupov do manţelstva sa však Slovensko nesprávalo jednotne. Kar-

togramy č. 22 a 23 z roku 1880 a 1910 ukazujú, ţe stabilne najdlhšie odkladali prvý sobáš 

ţeny na západe a severe Slovenska, kým na juhu vstupovali do manţelstva relatívne skôr. 
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Súčasne je však potrebné povedať, ţe vo väčšine „slovenských ţúp“ sa SMAM pohyboval 

v rozpätí 21 - 23 rokov. 

 

Kartogram č. 22: Priemerný vek pri 1. sobáši (SMAM) v „slovenských župách“ podľa výsledkov sčítania 1880 

 
 

Kartogram č. 23: Priemerný vek pri 1. sobáši (SMAM) v „slovenských župách“ podľa výsledkov sčítania 1910 
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VI. Etnická štruktúra obyvateľstva Slovenska 

 

VI. 1 Spôsoby, špecifiká a moţnosti zisťovania etnicity na území Slovenska 

Etnickú štruktúru na území Slovenska moţno podrobnejšie sledovať prakticky len za po-

merne krátke obdobie. Oficiálne sa totiţ táto charakteristika obyvateľstva stala súčasťou sčí-

taní ľudu aţ v roku 1880. Pre staršie obdobie si musíme vystačiť s údajmi, ktoré zachytávali 

prevládajúcu reč. No, aj týmto spôsobom sa dostaneme prakticky len do poslednej štvrtiny 18. 

storočia. Staršie pramene, ktoré by mapovali túto charakteristiku obyvateľstva za celé územie 

Slovenska sumárne nemáme. Ako sme spomenuli pri charakteristike dochovaných prameňov, 

v období do polovice 19. storočia organizovali sčítacie akcie najmä z praktických dôvodov, 

predovšetkým pre daňové alebo vojenské účely. Jazyk obyvateľstva z hľadiska tohto účelu 

dôleţitý nebol, bol len okrajovou informáciou. Vyskytol sa prvýkrát ako súčasť topografické-

ho lexikónu z roku 1773.
189

 Prevládajúca reč obyvateľstva, ktorú tento lexikón zaznamenal 

bola skôr akýmsi dôvetkom k názvom sídel, uvádzaných vo viacerých jazykových variantoch. 

Napriek tomu, nám práve tento lexikón umoţňuje vytvoriť si prvú konkrétnejšiu predstavu 

o etnických hraniciach, jazykových ostrovoch a výbeţkoch, ktorými sa ešte budeme podrob-

nejšie zaoberať.   

V ďalšom období sa zo strany štátu reč obyvateľstva neskúmala. Jozefov cenzus mal vo-

jenský charakter s dôrazom na získanie údajov o muţskej časti populácie. Informácie 

o prevládajúcom jazyku v obci tak máme opäť len z topografických lexikónov, tentoraz však 

súkromného charakteru od J. M. Korabinského (1786)
190

 a A. Vályiho (1796 – 1799)
191

. Oba 

tieto pramene majú skôr sekundárny význam. Navyše nájdeme medzi nimi aj výraznejšie roz-

diely medzi uvádzanou prevládajúcou rečou v niektorých sídlach, a tak sa pre kvalitnejšie 

informácie o etnicite posúvame ďalej aţ do polovice 19. storočia. V roku 1851 publikoval 

svoj geografický slovník Uhorska Elek Fenyes.
192

 Ten býva povaţovaný za pomerne korektný 

prameň aj s ohľadom na uvádzanú etnicitu, stále však ide o lexikón súkromného charakteru, 

ktorý uvádzal len prevládajúci jazyk bez reflexie na obyvateľstvo, ktoré rozprávalo iným ja-

zykom, a ktorého existenciu takto zachytenú vôbec nemáme. Ak by sme mali zhodnotiť kvali-

tu spomenutých údajov, tak pre toto predštatistické obdobie moţno za kvalitnejší prameň po-

vaţovať prakticky len úradný Tereziánsky lexikón z roku 1773. Údaje lexikónov súkromnej 

povahy mali totiţ rôznu, aj neznámu provenienciu. Otázne je teda, ako bola pri týchto súk-

romných lexikónoch určená prevládajúca reč. Empiricky? Názorovo? Ich hodnotu preto ne-

moţno preceňovať a vhodné je tieto pramene overovať ešte prípadne z ďalších zdrojov. Hlav-

ným nedostatkom predštatistického obdobia bola uţ spomenutá absencia údajov 

o neprevládajúcich jazykoch, ktoré sa v sídlach mohli rovnako pouţívať (a pouţívali), neho-

voriac o nemoţnosti podielového vyjadrenia takýchto skupín obyvateľstva.    

Podrobné konkretizovanie etnickej štruktúry Uhorska tak máme prakticky aţ zo spomenu-

tého roku 1880, ktorý sa tým stal významným medzníkom v dejinách moderných sčítaní ľudu 

na Slovensku (Uhorsku). V cenze 1880 bola prvýkrát zaznamenaná materinská reč kaţdej 
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sčítanej osoby a tento atribút sa stal v 10. ročných cykloch do sčítania ľudu z roku 1910 zá-

kladom zisťovania etnicity obyvateľstva v Uhorsku. Dôleţité je spomenúť, ţe sa etnická 

štruktúra a jej zisťovanie prakticky ihneď, ako sa stala súčasťou štatistických zistení, spoliti-

zovala. Tento jav trval ďalej aj po rozpade Rakúsko-Uhorska a pohľad na zisťovanie etnicity, 

na jej preukazovanie, priebeh zberu údajov, predsčítacie agitácie a napokon štatistické vyhod-

nocovanie, ostalo s politickou nálepkou 20. storočia. Súviselo to práve s dejinami, s tým ako 

sa vyvinula situácia v Uhorsku po vzniku dualizmu, akým spôsobom sa tvorila kultúrna poli-

tika v krajine a najmä kam smerovala. Hoci nemoţno povedať, ţe sa po rozpade monarchie 

niečo otvorene „vracalo“, mnohé sa však nezabudlo, mnohé strašilo, hoci zväčša neoprávne-

ne.  

V Uhorsku po páde bachovho absolutizmu a prijatí Októbrového diplomu v roku 1860 

smerovala politická situácia k Rakúsko-uhorskému vyrovnaniu. Došlo k nemu v roku 1867 

a vo východnej časti Rakúsko-Uhorska sa do popredia dostávala z jazykového a etnického 

hľadiska myšlienka jednotného uhorského (veľkomaďarského) národa, maďarčina ako štátny 

úradný jazyk a prijatý národnostný zákon z roku 1868 v podstate inomaďarské etniká a kultú-

ru potláčal.
193

 Tento postoj našiel veľmi rýchlo oporu aj v štatistickej sluţbe, keď sa počiatoč-

né zisťovanie materinskej reči postupne kompromitovalo zmenou významu (definície) tejto 

charakteristiky obyvateľstva. Od jazyka, ktorou sa rozprávalo doma, a ktorý dieťa „získalo od 

matky“, sa materinská reč na začiatku 20. storočia v uhorských sčítacích metodikách zadefi-

novala na reč, ktorú sa osoba mohla naučiť aj v škole.
194

 

Snahou maďarskej politickej špičky bolo preukázať v krajine väčšinu, čo sa im aj týmto 

spôsobom napokon štatisticky podarilo, najmä keď sa maďarský jazyk dostával do škôl ako 

vyučovací jazyk. Maďarizácia si tak našla cestu aj k štatistike a sčítaniam ľudu, čo v prípadne 

etnickej štruktúry vyvoláva dodnes nedôveru, resp. úplné odmietanie získaných údajov z tohto 

obdobia, predovšetkým v historiografiách nástupníckych, nemaďarských krajín.
195

 

Kompromitácia jazyka, kritizovaná uţ v čase realizácie uhorských sčítaní mala prakticky 

za následok zmenu atribútu etnicity z jazyka na národnosť, a to uţ tesne po vzniku Českoslo-

venskej republiky. Pravda, nebola to jediná príčina, no po roku 1918 na území Slovenska ten-

to spôsob nekorektného zneuţívania jazyka výraznejšie rezonoval a viedol napokon v roku 

1919 k jeho úplnému odmietnutiu ako základu zistenia etnicity v tzv. mimoriadnom Šrobáro-

vom popise ľudu.
196

 

Československá republika vznikla ako jeden z nástupníckych štátov po skončení prvej sve-

tovej vojny, zloţený z kúskov oboch častí bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Tieto úze-

mia si priniesli so sebou mnohé špecifiká a rozdielnosti, ktoré sa dotýkali viacerých oblastí 

ţivota spoločnosti. Išlo predovšetkým o rozdielnu legislatívu,
197

 ale aj odlišné smerovanie 

populačného vývoja ako dôsledok rôznej populačnej klímy obyvateľstva oboch častí monar-
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chie.
198

 V niektorých ohľadoch bola rozdielna aj metodika štatistickej sluţby. Iná bola aj et-

nická skladba obyvateľstva a rozdielne skúsenosti s etnickou štatistikou. Hoci sa jedným 

z argumentov k rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie stala jej mnohonárodnostná povaha 

a myšlienka samourčovacieho práva pre „neslobodné“ národy, vznikom Československej re-

publiky sa vytvoril rovnako štát, ktorý v sebe zahŕňal veľmi početné menšinové skupiny. 

Problematický bol vo vzťahu k menšinám aj početný stav štátotvorných národov v Českoslo-

vensku, ktorý sa veľmi skoro začal „zakrývať“ vznikom umelého československého národa 

s českou a slovenskou jazykovou vetvou, čo viedlo napokon k mnohým politickým treniciam, 

ktoré vyvrcholili na konci medzivojnového obdobia štátoprávnymi zmenami, uţ spomínaným 

vyhlásením autonómie Slovenska.  

Z pohľadu našej témy je dôleţité sledovať predovšetkým vývoj etnickej štruktúry a jej 

zmeny, ktoré však boli do značnej miery podmienené aj politickým vývojom v krajine. Ten 

zasiahol aj novotvoriacu sa štatistickú sluţbu, no je potrebné zdôrazniť, ţe sa štátna štatistika 

v Československu nedostala do područia politických špičiek natoľko, ako to bolo v prípade 

uhorskej štatistiky. Ciele však v oboch prípadoch boli, moţno aj trocha paradoxne, podobné. 

V Uhorsku bola snaha preukázať nadpolovičnú väčšinu maďarsky hovoriaceho obyvateľstva, 

v Československu preukázať opodstatnenie vzniku štátu väčšinovým, štátotvorným českoslo-

venským národom, a táto idea rezonovala aj v prípade tvoriacej sa československej štátnej 

populačnej politiky.  

Štatistická sluţba Československej republiky, ako sme spomenuli vyššie, sa začala vytvá-

rať po vzniku Československa. Vychádzala pritom zo solídnych tradícií rozvinutej rakúsko-

uhorskej štatistiky. Na Slovensku po vzniku Československa prestala existovať akákoľvek 

štatistická sluţba na centrálnej úrovni, no v západnej časti Československa pokračovala kon-

tinuálne vo svojej činnosti Zemská statistická kancelář království Českého,
199

 ktorá dala na 

začiatku roku 1919 základ vzniku nového Štátneho úradu štatistického Československej re-

publiky.
200

 Československý štatistický úrad, ktorý vznikol transformáciou českej štatistickej 

kancelárie, stál, pochopiteľne, najmä na tradíciách rakúskej štatistiky, so snahou v niektorých 

oblastiach o zavedenie kompromisnej metodiky štatistickej sluţby, aby bolo moţné porovná-

vať v čase a priestore kontinuálne aj dáta zisťované na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi 

spred roku 1918. Práve tento moment sa stal rozhodujúcim pri metodických návrhoch 

a postojoch zamestnancov štatistického úradu aj v prípravných procesoch sčítaní ľudu 

a dotýkal sa aj názorov na metodiku zisťovania etnickej skladby obyvateľstva a jej základ-

ných atribútov.     

Spomenuli sme uţ, ţe československá štatistická sluţba nadviazala na 10 ročné cykly sčí-

taní, a tak po uhorskom cenze 1910 nasledovali v medzivojnovom období štatistickým úra-

dom metodicky pripravené cenzy z rokov 1921 a 1930. Na Slovensku však popri spomenu-

tých celorepublikových sčítaní prebehli ešte dve mimoriadne sčítacie akcie v rokoch 1919 

a 1938, na ktorých sa priamo štatistický úrad nepodieľal.
201

 Obe ale mali vytýčený ako hlavný 
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cieľ práve poznanie etnickej skladby obyvateľstva Slovenska, preukazne z politických dôvo-

dov. Etnická charakteristika patrila k najvýznamnejším aj počas sčítania 1940, ale rovnako aj 

v povojnovom sčítaní obyvateľstva z roku 1950.  

Spolitizovaním etnicity obyvateľstva, a to či berieme ako jej základ jazyk, národnosť, ale-

bo iný atribút, sa tak stretneme prakticky od počiatku jej zisťovania. To do značnej miery aj 

vplývalo na kvalitu získaných výsledkov.  

Našim cieľom je v tejto kapitole venovať pozornosť, popri vývoji jednotlivých etník 

a kontextovému vysvetleniu zmien, ku ktorým došlo, rovnako aj zmenám vo vnímaní základ-

ných atribútov etnicity, prechodu z jazyka na národnosť, keďţe aj tieto zmeny znamenali po-

suny v štatistikách, v niektorých prípadoch značné. Navyše aj v súčasnosti sa moţno stretnúť 

s nepochopením týchto zmien, s ich jednostranným označovaním ako dôkaz manipulácie so 

štatistikou a pod.             

 

VI. 2 Uprednostnenie národnosti pred materinskou rečou 

Začleňovanie Slovenska do Československa nebolo jednorazovou a len administratívnou 

záleţitosťou. Nezaobišlo sa bez vojenskej asistencie a medzinárodnej pomoci. Rozpad starej 

monarchie a predovšetkým Uhorska niesla maďarská politická špička ako národnú tragédiu, 

výsledok prehratej 1. svetovej vojny. Výsledok vojnového konfliktu mal byť spečatený mie-

rovými rokovaniami v Paríţi, ktoré sa pripravovali na jar 1919 a mali zabezpečiť medziná-

rodné garancie novému usporiadaniu v Európe. Práve v súvislosti s prípravami na túto miero-

vú konferenciu vznikla v slovenskom politickom prostredí iniciatíva získať údaje 

o národnostnej skladbe obyvateľstva, ktoré by boli vyuţiteľné ako jeden z podkladov pri pre-

sadzovaní záujmov Československej republiky na spomenutom medzinárodnom fóre.
202

 Myš-

lienka uskutočniť predbeţné sčítanie na Slovensku si ihneď získala sympatie československej 

vlády a Vavro Šrobár bol ako splnomocnený minister československej vlády na Slovensku 

poverený jej organizovaním.
203

 

Prvú etapu prípravy sčítania obyvateľstva Slovenska sa snaţil metodicky usmerňovať Josef 

Mráz, ešte pracovník českej štatistickej kancelárie, ktorý bol poverený pomôcť svojimi skúse-

nosťami prípravnému výboru sčítania v Ţiline.
204

 Prípravné porady tam zasadali od polovi-

ce januára 1919 a pochopiteľne, najväčšiu pozornosť venovali otázke národnostnej štatisti-

ky.
205

 Rokovalo sa o jej charaktere, o východiskách a snahe objektivizovať túto charakteristi-

ku. Diskusia sa zamerala najmä na dva moţné spôsoby zisťovania. Prvým bola materinská 

reč, ktorá sa zapisovala aj v predchádzajúcich uhorských cenzoch od roku 1880 a výsledkom 

by takto bola znalosť jazykovej skladby obyvateľstva, porovnateľná aj smerom do minulosti. 

Návrh súpisného (sčítacieho) hárku, ktorý zaslal ešte koncom decembra 1918 V. Šrobár na 

                                                           
202

 Vavro Šrobár, ktorý bol menovaný do funkcie Ministra Československej republiky s plnou mocou pre správu 

Slovenska si uţ 7. decembra 1918 do svojho osobného zápisníka napísal, ţe na Slovensku sa bude organizovať 

popis ľudu. SNA, Osobný fond Vavro Šrobár, 1900 – 1948 (ďalej OFVŠ), inv. č. 47; NAČR, f. Ministerstvo 

vnitra – stará registratura, 1918 – 1938 (ďalej f. MV-SR), sign. č. 1436/1919.  
203

Podrobne sme sčítanie ľudu z roku 1919 analyzovali najmä v práci TIŠLIAR, Pavol. Mimoriadne sčítanie 

ľudu..., c. d. 
204

NAČR, f. PMR, sign. č. 3891/1919. Predseda vlády Karel Kramář ţiadal štatistickú kanceláriu o odborníka 2. 

januára 1919. Poverený bol napokon J. Mráz Ministerstvom vnútra ČSR, NAČR, f. MV-SR, sign. č. 1436/1919 a 

sign. č. 1818/1919. 
205

 SNA, f. MPS, sign. č. 10688/1919 Adm. Pres.; NAČR, f. MV-SR, sign. č. 1436/1919. 



68 
 

posúdenie ministerskej rade do Prahy obsahoval práve tento štruktúrny znak.
206

 Na ţilinských 

poradách, kde boli prerokované základné metódy mimoriadneho sčítania sa  prípravný výbor 

napokon rozhodol nepokračovať v zisťovaní materinského jazyka. Argumentovalo sa hlavne 

tým, ţe inštrukcia pre sčítacích komisárov z posledného uhorského sčítania z roku 1910 cha-

rakterizovala materinský jazyk nielen ako reč, ku ktorej sa osoba prizná ako ku svojej, resp. 

ktorou najradšej hovorí v domácom prostredí, ale definovala materinskú reč aj tak, ţe dieťa 

môţe mať odlišnú reč od matky, ak si ju osvojilo napríklad v škole.
207

 Toto bolo pre pripra-

vovaný cenzus úplne neprijateľné. Skonštatovalo sa, ţe práve takéto zisťovanie materinského 

jazyka sa stalo základom štatistického zvýšenia počtu príslušníkov maďarského etnika na 

území Slovenska, keďţe maďarský jazyk bol v tomto období nielen úradným, ale aj vyučova-

cím jazykom vo väčšine škôl. Konštatovala sa zároveň bezcennosť výsledkov sčítania z roku 

1910, keďţe neodráţalo skutočnú štruktúru podľa jazyka. Práve aj v tomto momente sa videl 

zmysel Šrobárovho popisu ľudu z roku 1919. Pripraviť pre československú mierovú delegáciu 

materiál, ktorý by mapoval aktuálnu situáciu na Slovensku. Základom etnickej charakteristiky 

sa tak stal druhý navrhovaný spôsob, ktorým bola národnosť. K národnosti sa mohol kaţdý 

sčítaní priamo prihlásiť na základe vnútorného presvedčenia, teda na základe slobodnej vôle, 

a to rovnakým spôsobom, ako bolo zapisované uţ v uhorských cenzoch náboţenské vyzna-

nie.
208

 

Inštrukcia pre sčítacích komisárov z roku 1919 národnosť definovala ako národno-

politické presvedčenie duševne zdravých jednotlivcov, starších ako 14 rokov podľa kmeňovej 

príslušnosti k určitému národnému celku alebo národu.
209

 Keďţe na Slovensku ţila početnej-

šia skupina obyvateľstva ţidovského náboţenstva, bola nastolená otázka, či umoţniť aj týmto 

osobám prihlásiť sa k samostatnej ţidovskej národnosti. Napokon bol prijatý záver, ţe niko-

mu nemoţno brániť, aby sa k takejto národnosti prihlásil, ak je to jeho vnútorné presvedče-

nie.
210

 V inštrukcii k sčítaniu sa napriek tomu o ţidovskej národnosti priamo nehovorilo.
211

 

Prípravný výbor sa totiţ uzniesol, ţe ţidovskú národnosť v inštrukciách odporúčať nebude, 

iba ak by sa táto národnosť uviedla ako súčasť skupiny „iná národnosť“. Tým mala byť pone-

chaná voľnosť slobodne sa prihlásiť, buď k ţidovskej národnosti so zápisom do stĺpca „iná 

národnosť“, alebo k niektorej z priamo definovaných, ktoré boli charakterizované ako 

„zvláštne národnosti“.
212

 Medzi „zvláštne národnosti“ boli zaradené len tie najpočetnejšie, 

Slovák – Čech, v jednom spoločnom stĺpci (označované ale osobitne), Nemec, Maďar 
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a Rusín.
213

 Široká skupina „iná národnosť“ bola charakterizovaná ako kaţdá iná/ďalšia ná-

rodnosť, okrem štyroch konkrétne uvádzaných. V sčítacom hárku bolo potrebné k inej národ-

nosti slovom alebo skratkou vypísať, o ktorú konkrétnu národnosť išlo.  

Problém ţidovskej národnosti je potrebné zrejme vnímať aj z pohľadu určitej kontinuity 

predchádzajúcich sčítaní. Zadefinované, teda tzv. zvláštne národnosti, boli prakticky kompa-

tibilné s predchádzajúcimi materinskými jazykmi, ktoré sa v uhorskej štatistike vykazovali, 

hoci jazyk a národnosť nie sú totoţné charakteristiky, čo si plne uvedomovali aj v roku 1919. 

Ţidovský jazyk však nebol priamym atribútom, keďţe ţidovské obyvateľstvo pouţívalo na 

Slovensku nemecký, maďarský, ale aj slovenský jazyk, a práve tento moment moţno predpo-

kladať ako jeden z hlavných dôvodov opatrnosti, prečo ho nespomína inštrukcia z roku 1919, 

a prečo napokon neboli výsledky Šrobárovho popisu za túto národnosť ani osobitne vykazo-

vané.   

Charakteristika národnosti podľa inštrukcie pre sčítacích komisárov z roku 1919 vykazo-

vala viacero nejasností. Problematicky pôsobí určenie národnosti pri deťoch. Tie spadali do 

kategórie osôb do 14 rokov, keď sa národnosť určovala podľa národnosti rodičov, prípadne 

ňou mala byť tá, ku ktorej by sa „pravdepodobne“ (!) rodičia prihlásili, ak by boli naţive.
214

 

Pochopiteľne, pri takto nevhodne definovaných pravidlách vznikajú mnohé otázky, no najmä 

spochybnenie kvality zistených a zapísaných údajov. Inštrukcia neriešila situáciu, keď obaja 

rodičia mali rozdielnu národnosť. Podľa dochovaných sčítacích hárkov moţno doloţiť 

v takom prípade častejší výskyt určenia národnosti detí podľa otca, teda hlavy rodiny, no vy-

skytlo sa aj určenie podľa matky.
215

 Ďalšia nejasnosť sa dotýkala choromyseľných 

a slabomyseľných osôb, ktorým inštrukcia odporučila určiť národnosť podľa reči, ktorou tieto 

osoby rozprávali.
216

 Názor opatrovníka postihnutej osoby sa pritom do úvahy nebral.   

Napriek snahe organizátorov tohto cenzu, nepodarilo sa akciu uskutočniť uţ 

v zamýšľanom marcovom termíne roku 1919. Súviselo to nielen s politickou situáciou na 

Slovensku, ktorá viedla k vyhláseniu Slovenskej republiky rád, ale aj s pochybeniami 

a podcenením prípravnej a metodickej fázy sčítania.
217

 Termín zberu údajov sa musel posunúť 

a vzhľadom k nedostatku sčítacích komisárov, z ktorých časť pochádzala aj zo západnej časti 

republiky ako výpomoc, sa údaje získavali miestami aţ takmer do konca roku 1919.
218

 To bol 

aj jeden z dôvodov, prečo napokon národnostné výsledky tohto sčítania nevyuţila v Paríţi 

československá mierová delegácia. 
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Výsledky národnostnej skladby obyvateľstva boli so značným oneskorením publikované 

prakticky aţ v roku 1921 v topografickom lexikóne sídel, ktorý vydal úrad Ministra s plnou 

mocou pre správu Slovenska.
219

 Publikované boli len 4 základné skupiny národností, česko-

slovenská, nemecká, maďarská a rusínska a všeobecná skupina iná národnosť. Väčšinu tejto 

skupiny pritom tvorili práve osoby ţidovskej národnosti. Na túto skutočnosť poukázal uţ 14. 

októbra 1919 V. Šrobár, hoci ešte v tom čase neboli výsledky sčítania skompletizované.
220

 

Uţ od počiatku vzniku myšlienky organizovať predbeţné sčítanie na Slovensku prejavova-

la značný záujem o jeho prípravný proces, zber údajov, ale aj priamo o sčítacie hárky, formu-

júca sa československá štatistická sluţba. Štatistický úrad videl v Šrobárovom popise ľudu 

nielen výborný zdroj poznania vybraných charakteristík obyvateľstva, ale najmä dôleţitý po-

rovnávací materiál pre pripravované riadne sčítanie obyvateľstva, ktoré bolo sprvu plánované 

na koniec roku 1920. Dotýkalo sa to aj metodiky národnostnej skladby obyvateľstva. Z týchto 

dôvodov uţ od septembra 1919 urgoval štatistický úrad u Ministerstva vnútra ČSR a predsed-

níctva vlády, aby bola slovenská strana poţiadaná o zaslanie potrebných údajov. Záujem bol 

predovšetkým o všetky tlačoviny a vzory sčítacích hárkov, záznamy, ktoré dokumentovali 

celý prípravný a realizačný proces sčítania.  

Napriek ţiadosti predsedníctva vlády uţ z 13. novembra 1919 úrad splnomocneného minis-

tra pre správu Slovenska nereagoval. V Bratislave bolo totiţ cieľom vypracovať aj úradný 

lexikón sídel, ktorý bol v tomto čase pre výkon správy na Slovensku nevyhnutný. Neexistoval 

totiţ kvalitnejšie vypracovaný register úradných názvov obcí. Tie z čias Uhorska uvádzali 

pomaďarčené názvy sídel a práve myšlienka spojiť register úradných názvov s výsledkami 

sčítania z roku 1919 našla na úrade splnomocneného ministra veľkú odozvu.
221

 Zvláštne pri-

tom bolo, ţe uţ od začiatku roku 1919 jedno z oddelení spomenutého úradu zostavovalo lexi-

kón sídel Slovenska, ktorý bol publikovaný v roku 1920 a je známy podľa mena svojho zosta-

vovateľa ako Bezděkov menoslov sídel.
222

 

 

VI.3 Národnostná štatistika z plánovaných cenzov medzivojnového obdobia 

Sčítanie z roku 1921, ktoré bolo sprvu chystané uţ na koniec roku 1920, bolo omnoho po-

drobnejšie ako mimoriadne sčítanie ľudu z roku 1919.
223

 Išlo o riadne dlhodobo plánované 

sčítanie nadväzujúce na spomínaný 10 ročný cyklus Rakúsko-Uhorských cenzov. Bola to ce-

lorepubliková akcia, ktorú po metodickej stránke riadil štatistický úrad, podopretý riadnou 

legislatívou. Legislatívne bol síce sprvu prijatý 5 ročný cyklus následných sčítaní 

v Československu, no táto perióda, ako sme uţ spomenuli, napokon z finančných dôvodov 
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nebola dodrţaná.
224

 Hlavou tohto podujatia bol známy štatistik a demograf Antonín Boháč,
225

 

ktorý zároveň ako prvý hodnotil celú sčítaciu akciu a jej výsledky.
226

 

Národnostná štatistika pri sčítaní ľudu z roku 1921 vychádzala z definície, ţe národnosť je 

treba rozumieť ako kmeňovú príslušnosť, ktorej vonkajším znakom je spravidla materinská 

reč.
227

 Výnimku z tejto definície predstavovalo ţidovské obyvateľstvo, ktoré nebolo viazané 

na jazyk, ale ani na náboţenskú obec, či iný znak, ktorý by mohol objektivizovať zistený údaj. 

Metodika odmietala zamieňať príslušnosť kmeňovú s príslušnosťou k určitému územiu. Spo-

menutá definícia národnosti bola výsledkom hlasovania Štátnej štatistickej rady. Schválená 

bola len o jeden hlas, v pomere 8 ku 7, a stala sa zdrojom napätia predovšetkým v západnej 

časti Československa, kde ţila početne silná nemecká menšina.
228

 

Pôvodne existovali dva návrhy. Prvý, ktorý obhajoval predovšetkým štatistický úrad, sa 

snaţil preniesť váhu národnostnej štatistiky na materinský jazyk a objektivizovať výsledky 

etnickej skladby. K najväčším zástancom tohto spôsobu zisťovania patril uţ spomenutý Anto-

nín Boháč, ale rovnako aj Jan Auerhan, právnik, pôsobiaci na čele štatistického úradu.
229

 Dru-

hým smerom sa niesla idea národnosti, slobodnej vôle opýtaného a priame určenie jeho ná-

rodnosti, ktorú opýtaný deklaruje. Práve tento smer napokon preváţil a napriek tomu, ţe defi-

nícia znela ako určitý kompromis oboch moţností, materinský jazyk sa nestal priamo znakom 

určenia národnostnej príslušnosti tohto sčítania ľudu.
230

 Alternatíva zisťovať oba znaky sa 

nerealizovala.
231

 Zaujímavý bol postoj slovenských členov podvýboru pre populačnú štatisti-

ku, ktorí odporúčali štatistickej rade pri hlasovaní objektivizovať etnicitu zapisovaním mate-

rinského jazyka.
232

 Podľa dochovaných informácii slovenskí členovia hlasovali „zo špecificky 

slovenských národných a politických dôvodov“ za materinský jazyk a nie za národnosť. Moţ-

no sa len domnievať, ţe dôvodom mohli byť skúsenosti zo sčítania 1919, problém recesie, 

nestálosti deklarovanej národnosti a moţné zneuţitie výsledkov v politickej agitácii.  

Problematika národnostnej štatistiky bola bezpochyby celosvetovým problémom, ktorý sa 

miestami riešil úplnou ignoranciou minorít, inde sa zase hľadali moţnosti subjektívnych 

a objektívnych znakov, sporadicky obmieňaných počas jednotlivých sčítaní obyvateľstva. Uţ 

na prvom štatistickom kongrese, v roku 1853 v Bruseli, bola nastolená otázka riešenia národ-

nostnej štatistiky, kde sa medzi fakultatívnymi znakmi odporučil aj jazyk, ktorým sa rozpráva. 

V roku 1872 bol na kongrese v Petrohrade tento problém prednesený opätovne, kde bolo na-
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pokon zadané vypracovanie troch posudkov k tejto problematike.
233

 Všetky pritom pochádzali 

z Rakúsko-Uhorska, z krajiny, v ktorej mali minority vysoké zastúpenie, a kde sa problemati-

ka menšinovej štatistiky musela riešiť ako jeden zo základných, ale aj zásadných problémov v 

štatistickej praxi. E. Glatter, z viedenského štatistického úradu vnímal národnosť z rasového 

pohľadu a odporúčal sledovať telesné a duševné vlastnosti. A. Ficker odporučil zisťovanie 

jazyka namiesto národnosti s odôvodnením, ţe neexistujú objektívne znaky pre zisťovanie 

národnosti. Napokon uhorský štatistik K. Keleti vnímal národnosť ako vedomie spolupatrič-

nosti obyvateľstva k jednému spoločenstvu, ktorá stojí na základe spoločnej minulosti a tvorí 

jednu záujmovú spoločnosť. Aj K. Keleti však nepoznal nejaký vonkajší znak národnosti, 

preto ju ani neodporúčal zisťovať. Petrohradský štatistický kongres tak napokon len potvrdil 

závery bruselského a odporúčal ako základ sčítaní jazyk. Jazyk skutočne ostal vo väčšine kra-

jín do konca 19. storočia základným predmetom sčítania štruktúrnych znakov a charakteristík 

obyvateľstva. V strednej a východnej Európe sa v praxi štatistické zisťovanie blíţilo viac ja-

zyku, ktorý sa pouţíval v kaţdodennom styku. Jazyk sa stal všeobecne, u nás okrem Rakúska, 

objektívnym znakom národnosti vo forme materinského jazyka. Vo väčšine krajín, kde sa 

materinský jazyk vnímal ako znak národnosti, vychádzal z jednoduchej definície, pri ktorej 

bol charakterizovaný ako jazyk, ktorý sa osoba naučila od matky, v rodinnom prostredí. Vý-

nimkou, ktorú sme uţ spomenuli vyššie, bolo Uhorsko, kde sa okrem spomenutého princípu 

umoţňovalo uznať aj takú reč, ktorú si dieťa osvojilo v detských opatrovniach, či v škole 

a bola rozdielna od reči matky a rodinného prostredia. Dôvod, prečo získal materinský jazyk v 

Uhorsku takýto význam, sme uţ rovnako spomenuli.
234

 

Rakúsko a Belgicko boli krajinami, kde sa jazyk vnímal ako najčastejšie pouţívaný v styku 

s ľuďmi (dobovo: obcovací jazyk), teda jazyk prostredia, v ktorom človek ţije. Materinský 

jazyk sa vnímal ako ľudská vlastnosť, kým obcovacia reč ako vlastnosť sociálnych skupín.
235

 

Táto forma štatistiky potom v rakúskej časti monarchie slúţila ako základ národnostnej štatis-

tiky. 

Prečo vlastne nebola zisťovaná národnosť priamo? Problémom bola nejednoznačnosť 

a subjektivita moţných odpovedí, ale zároveň aj moţnosť recesií a zmien statusu u rovnakej 

osoby, ktorá sa raz prihlási k jednej a v ďalšom sčítaní sa zase mohla hlásiť k druhej národ-

nosti. Prvým štátom, kde sa zisťovali oba znaky, jazyk a priamo národnosť bolo Bulharsko 

v roku 1900. A. Boháč však v tejto súvislosti podotkol, ţe národnosť sa v Bulharsku nechápa-

la v národno-politickom slova zmysle, ale skôr v etnografickom chápaní. Rozdiely vo výsled-

koch pritom boli minimálne. V medzivojnovom období sa oba znaky zisťovali aj v Rusku, 

Lotyšsku a Poľsku, kde sa dával dôraz národno-politický. Iba národnosť sa tak zisťovala len 

v Československu a Litve.  

V Československu, keď sa pripravovalo sčítanie ľudu z roku 1921, vznikol v súvislosti 

s národnostnou štatistikou problém najmä v zmysle chýbajúceho výkladu termínov národ, 

národnosť, ale tieţ v súvislosti s nevymedzením pojmu jazyk. Výklad k ústavnému zákonu 

z roku 1920 ponechával na slobodnej vôli prihlásenie sa k národnosti bez ohľadu na rasu, ja-
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zyk, či náboţenstvo.
236

 Naproti tomu jazykový zákon, ktorým sa určovali práva pouţívania 

menšinových jazykov v Československu stotoţňoval jazyk z národnosťou, keď stanovoval 

20% hranicu pre úradovanie v menšinovom jazyku.
237

 Pri tejto príleţitosti A. Boháč poukázal 

aj na nález č. 109 Najvyššieho správneho súdu ČSR, ktorý 7. januára 1925 aj priamo uviedol, 

ţe jazykový zákon pouţíva príslušnosť jazykovú a príslušnosť k národnosti ako synony-

mum.
238

 

Uţ tesne po odhlasovaní národnosti ako základného zisťovaného atribútu v blíţiacom sa 

cenze 1921 štatistickou radou, vznikla 8. októbra 1920 iniciatíva niekoľkých členov výboru 

pre populačnú štatistiku, ktorí písomne protestovali proti neprijatiu prísnej jazykovej zása-

dy.
239

 Dôvodilo sa jednak problémami pri vyuţití zbieraných údajov o priamej voľbe národ-

nosti v jazykovom zákone, na ktorý sa viazali určité práva a povinnosti verejnej správy, ale 

tieţ skúsenosťami z predbeţného sčítania na Slovensku z roku 1919, kde sa vplyvom agitácie 

mohla priama voľba národnosti zneuţiť. S odôvodnením, ţe jazykový zákon vyţaduje znalos-

ti o pouţívanom jazyku v celej populácii krajiny, za veľký problém povaţovali aj existenciu 

ţidovskej národnosti. Hoci napokon z pohľadu jazykového zákona nebola problémom nezna-

losť priamo jazykovej štatistiky, správne bolo poukázané na nevhodne riešenú ţidovskú ná-

rodnosť, ktorá sa vymykala aj samotnej definícii národnosti.  

Niet pochýb o tom, ţe sa na tento problém dá nazerať aj skrz národnostnú politiku Česko-

slovenska. Moţno takto skonštatovať, ţe umoţnenie prihlásiť sa k ţidovskej národnosti bol 

jedným, treba však zdôrazniť, z legálnych moţností československej štatistiky ako zníţiť po-

diely dvoch najpočetnejších minorít v republike, keďţe sa ţidovské obyvateľstvo 

v predchádzajúcich cenzoch hlásilo poväčšine k nemeckému a maďarskému jazyku. Na dru-

hej strane však je moţné tento problém aj obrátiť a jednoducho skonštatovať, ţe v cenzoch 

starej monarchie bola časť Nemcov a Maďarov Ţidmi, čo nie je problém štatisticky vyčísliť, 

keďţe máme k dispozícii dáta o počte osôb izraelitského náboţenstva.  

Problémom prvého medzivojnového sčítania Československej republiky z roku 1921 bola 

predovšetkým zjavná neschopnosť jasne si dohodnúť pravidlá. Definícia, ktorá znela ako 

kompromis spomínaných návrhov, smerovala skôr k tomu, ţe národnosť sa viaţe na materin-

skú reč. Poukazoval na to napokon aj sčítací hárok, kde sa v stĺpci venovanom národnostnej 

príslušnosti uvádzalo „národnosť (materinský jazyk)“. Na druhej strane však spomínané hla-

sovanie štatistickej rady, ale v praxi najmä inštrukcia pre sčítacích komisárov a vládne naria-

denie o vykonaní sčítania z roku 1920 uvádzali viacero pravidiel, ktoré jasne dokazovali 

opačné, teda subjektívne zisťovanie. Pri vypĺňaní sčítacích hárkov bol prednosta domácnosti 

povinný zapísať národnosť osôb, ktoré neboli členmi jeho rodiny, a ktorú sami vyhlásili za 

svoju. Rovnako prednosta domácnosti uvádzal sčítaciemu komisárovi národnosť nedospelých 

a nespôsobilých osôb. Dospelé osoby mali nahlásiť sami svoju národnosť. Pokiaľ niekto 

uviedol dve, či viac národností, mal ho sčítací komisár riadne poučiť,  a pokiaľ „nie je odpo-

veď ani po tomto poučení uspokojivá, určí sčítací komisár národnosť takýchto osôb podľa ich 
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materského jazyka“.
240

 Vágne sformulované pravidlo dávalo priestor na mnohé interpretácie. 

Tých, ktorí patrili k domácnosti, napríklad sluţobníctvo, nocľaţníci a pod., sa mal sčítací ko-

misár „opýtať na národnosť priamo“. Sčítací komisár mohol podľa vládneho nariadenia o 

sčítaní zmeniť údaj o národnosti opýtanej osoby, ak išlo o „zrejmú nesprávnosť“, ktorú však 

právna norma vôbec nešpecifikovala. V takom prípade ale mal zmenu vykonať so súhlasom 

dotknutej osoby, ktorá ju musela potvrdiť svojim podpisom. Ak sčítanec nesúhlasil, rozhod-

nutie bolo na príslušnom okresnom úrade.
241

 Jazyk sa tak staval zjavne skôr len do pozície 

sekundárneho znaku, ak niekto nevedel, či si nebol istý, alebo udal viac národností. 

V inštrukcii pre sčítacích komisárov zase pravidlá uviedli, ţe pri kaţdej viac ako 14 ročnej 

osobe je nutné zapísať tú národnosť, ku ktorej sa ona sama slobodne prihlási.
242

 Z uvedeného 

je zrejmé, ţe výsledky odráţali národnosť a národnostnú štruktúru, nie jazykovú skladbu oby-

vateľstva. Priamo to napokon uviedol a skonštatoval aj A. Boháč pri analýze výsledkov sčíta-

nia 1921.
243

 

Po určitom poučení sa z problematickej definície národnosti a vlne kritiky, ktorá sa valila 

najmä z nemeckého prostredia v západnej časti Československa,
244

 ale aj zo strany predstavi-

teľov štatistického úradu, sa v roku 1930 v prípravnom procese rovnako musel venovať po-

merne široký priestor otázke charakteru národnostnej štatistiky.
245

 Debata sa viedla uţ od je-

sene 1929, keď zasadal podvýbor Štátnej štatistickej rady.
246

 Ten zamietol návrh sčítať výluč-

ne materinskú reč, za ktorý hlasovali len 4 členovia (Auerhan, Boháč, Rauchberg a Schön-

baum).
247

 Názorová rozdielnosť členov podvýboru napokon viedla k vytvoreniu uţšieho re-

dakčného kruhu, ktorý mal za úlohu vypracovať prvú definíciu zisťovania národnosti (mate-

rinského jazyka). Redakčný kruh ju zadefinoval nasledovne: „Národnosť sa zapisuje 

u kaţdého prítomného obyvateľa (československej i cudzej štátnej príslušnosti) podľa mate-

rinského jazyka. Len jedna národnosť (materinská reč) môţe byť zapísaná. Materinskou rečou 

sa rozumie jazyk, ktorým sčítaná osoba hovorí od detstva. Ţidovská národnosť (materinská 

reč) sa teda zapisuje, ak je materinským jazykom sčítanej osoby hebrejčina alebo tzv. ţar-

gon.
248

 Národnosť (materinská reč) detí, ktoré ešte nerozprávajú, a osôb, ktoré pre telesný 

alebo duševný stav rozprávať nemôţu, sa určuje podľa národnosti (materinskej reči) rodičov, 

v sporných prípadoch podľa národnosti matky. Národnosť (materinskú reč) moţno zapisovať 

podľa slobodného a pravdivého údaju sčítanej osoby; u detí do 14 rokov a u osôb duševne 

chorých rozhoduje údaj rodičov, resp. ich zákonných zástupcov. Nikto, ani sčítací komisár, 

nesmie pritom činiť akýkoľvek nátlak.“
249

Je zrejmé, ţe snahou bolo objektivizovať národnosť 

jazykom ako výlučného znaku, a to aj v prípade ţidovského obyvateľstva. Nemá význam špe-
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kulovať o tom, ţe najjednoduchšie a najčistejšie by bolo, keby sa rovno uviedlo 

a zadefinovalo, ţe cieľom nového sčítania je jednoducho jazyková charakteristika obyvateľ-

stva a vynechal by sa úplne termín národnosť, ktorý má iný charakter, prípadne sa mohlo pra-

covať s oboma atribútmi a mať k dispozícii obe štatistiky. O spomenutom návrhu definície 

redakčného kruhu sa rokovalo 29. novembra 1929. Skončilo to opätovne určitým kompromi-

som, ktorým bola znova nie úplne jednoznačná definícia. V podvýbore sa totiţ ozvali hlasy, 

ktoré upozorňovali na to, ţe navrhovanou definíciou vlastne sčítanie ľudu bude zisťovať ma-

terinský jazyk, teda nie národnosť a národnostnú štatistiku. Treba skonštatovať, ţe nebolo 

veľmi šťastné uţ v predchádzajúcom sčítaní označiť zisťovaný znak v sčítacom hárku vo 

forme: národnosť (materinský jazyk). V roku 1930 to ostalo nezmenené, hoci sa definícia me-

nila a smerovala k jasnému stotoţňovaniu oboch atribútov. Nemennosť označenia rubriky 

v sčítacom hárku 1930 bola pritom obhajovaná kontinuitou zisťovať národnosť, a to na zákla-

de materinskej reči.
250

 

Kompromis, ku ktorému v podvýbore napokon došlo znamenal úplné vynechanie definície 

materinskej reči a zovšeobecnenie moţnosti zapísať si ţidovskú národnosť. Podstatná ostala 

hlavne charakteristika o tom, ţe národnosť sa uvádza podľa materinskej reči. O tomto návrhu 

potom rokoval výbor pre populačnú štatistiku, ktorý ho začiatkom januára 1930 aj prijal bez 

zmien, hoci sa v diskusii objavilo niekoľko námietok. Tou najväčšou a najváţnejšou bola prá-

ve pripomienka, ţe bola vynechaná definícia materinského jazyka. Podnet k tomu dala po 

hlasovaní výboru bratislavská obchodná a priemyselná komora. A. Boháč pripisoval autorstvo 

I. Karvašovi.
251

 V podaní sa dôvodilo, ţe výklad pojmu materinskej reči je pre Slovensko dô-

leţitý, keďţe uhorská definícia mala rozdielne chápanie a vznikla, aby sa čím viac nemaďarov 

mohlo prihlásiť k Maďarom. Navrhli ju v podstate definovať tak ako znel pôvodný návrh re-

dakčného kruhu, teda reč, ktorú sa naučí človek doma v mladosti. 

Nové podnety spôsobili, ţe sa opätovne z výboru presunula táto problematika na podvýbor 

a ešte raz sa otvorila. Vznikol nový redakčný kruh, ktorý odporučil zisťovať len materinský 

jazyk, no v podvýbore sa opäť podávali rôzne ďalšie, aj protichodné návrhy. Napokon bola 

prijatá definícia, podľa ktorej sa národnosť zapisuje u kaţdého prítomného obyvateľstva pod-

ľa jazyka, ktorému sa sčítaná osoba najlepšie naučila a ktorým najčastejšie rozpráva, opätov-

ne, to jest spravidla jazyk materinský.
252

 

Vo vládnom návrhu, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra 20. mája 1930 bola definícia po-

zmenená a priblíţila sa k predchádzajúcej definícii z cenzu 1921. „Národnosťou sa rozumie 

kmeňová príslušnosť, ktorej hlavným vonkajším znakom je materinský jazyk. Inú národnosť, 

neţ tú, pre ktorú svedčí materinský jazyk moţno zapísať len vtedy, ak sčítaná osoba nehovorí 

materinským jazykom ani vo svojej rodine ani v domácnosti a úplne ovláda reč onej národ-

nosti. Ţidia však vţdy môţu priznať národnosť ţidovskú.“
253

 Napokon bola oficiálne prijatá 

obmena návrhu predloţeného ministerstvom vnútra: „Národnosť sa zapisuje spravidla podľa 

materinského jazyka. Inú národnosť, neţ tú, pre ktorú svedčí materinský jazyk, moţno zapísať 

vtedy, ak sčítaná osoba nehovorí materinským jazykom ani vo svojej rodine ani v domácnosti 
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a úplne ovláda reč onej národnosti. Ţidia však môţu vţdy priznať národnosť ţidovskú.“
254

 

Ostala pritom zásada, ţe v prípade neznalosti národnosti, či nahlásenia dvoch sa zapisuje ná-

rodnosť podľa materinskej reči.
255

 Ţidovská národnosť tak opätovne nebola objektivizovaná, 

navyše bola daná moţnosť zapísať inú národnosť, neţ pre ktorú svedčí materinský jazyk, po-

kiaľ sčítaná osoba nerozpráva v beţnom kaţdodennom ţivote a v rodinnom kruhu materin-

ským jazykom a ovláda dobre reč tej národnosti. Podľa výkladu J. Auerhana sa takto dala 

moţnosť prihlásiť osobám, ktoré sú asimilované k národnosti, ktorej reč si dokonale osvojili. 

Tieto osoby sa pritom mohli prihlásiť aj k svojmu materinskému jazyku, pričom ale prekáţ-

kou podľa neho nebolo, ak dotyčná osoba neovládala svoj materinský jazyk dokonale.
256

 

Kde moţno hľadať dôvody, prečo sa opätovne kombinovala národnosť a jazyk, keď ide 

o odlišné charakteristiky? Z uvedeného je zrejmé, ţe štatistický úrad a jeho vrcholový pred-

stavitelia videli len jeden správny spôsob zistenia charakteristiky, ktorým bol jazyk. Napriek 

tomu štatistický výbor trval na spojení národnosti a jazyka, hoci nie jednohlasne. Dôvodov 

bolo niekoľko. Okrem spomenutej kontinuity porovnania štatistických údajov, problém čle-

novia výboru vnímali aj ako vec prestíţe, aby nevznikol dojem, ţe výsledky cenzu 1921 nebo-

li správne a nepostupovalo sa pri prvom sčítaní v Československu korektne. Ďalším dôvodom 

bol vecný dôvod, keď Najvyšší správny súd vyhlásil totoţnosť národnostnej a jazykovej men-

šiny pri svojom vyjadrení k jazykovému zákonu z roku 1920.
257

 Nemoţno rovnako zabudnúť 

aj na ţidovské obyvateľstvo, ktoré štatisticky vznikom ţidovskej národnosti zniţovala podiely 

najpočetnejších národností v Československu. 

Nemoţno pochybovať o tom, ţe definícia národnosti v roku 1930 stála na pevnejších zá-

kladoch, keď jazyk nebol len vedľajším znakom, ktorý sa pouţil, ak sčítanec nevedel označiť 

svoju národnosť. Na druhej strane, materinský jazyk sa v cenze 1930 nestal v štatistickej praxi 

všeobecne platným kritériom. Ţidovské obyvateľstvo (ţidovská národnosť)  a za určitých 

okolností moţnosť prihlásiť sa k inej národnosti, ktorá vôbec nekorešpondovala s jazykom, 

ktorý sa dotyčná osoba naučila v domácom prostredí v mladosti, poukazuje na existenciu via-

cerých výnimiek, ktoré azda aj zbytočne vyvolávali a dodnes vyvolávajú určité otázniky nad 

národnostnou skladbou medzivojnového Československa.   

 

VI.4 Opätovný príklon k jazyku 

Druhým mimoriadnym sčítaním obyvateľstva na Slovensku sa počas medzivojnového ob-

dobia stalo krajinské sčítanie z roku 1938. Cieľom tohto sčítania, ako sme uţ spomenuli, bolo 

zistiť tzv. národnostný kataster, teda rozloţenie jednotlivých národností na území Slovenska. 

Keďţe sčítanie 1938 sledovalo konkrétne ciele, zodpovedali tomu aj zisťované údaje (s jas-

ným dôrazom na národnosť (podľa jazyka) a štátnu príslušnosť), ale aj jeho celkový prie-

beh.
258

 Nezvyčajné bolo najmä utajovanie celej organizačnej prípravy sčítania prakticky do 

samotného zberu dát v teréne. Snahou pritom bolo obmedziť predovšetkým politické (národ-

nostné) kampane, ktoré k cenzom na našom území uţ tradične od konca 19. storočia patrili. 
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Na jednej strane moţno tento počin označiť ako snahu o určité „zobjektívnenie získaných 

údajov“, na druhej strane však absentovala úplne informačná kampaň, ktorá by dopredu pri-

pravila obyvateľstvo na sčítaciu akciu. Zber údajov mal trvať len jeden deň, 31. decembra 

1938, a v tento deň aj mali byť vyvesené informatívne vyhlášky pre obyvateľstvo.
259

 

Spomenuli sme uţ, ţe podrobné výsledky krajinského sčítania neboli z politických dôvo-

dov publikované.
260

 Úzka špecializácia krajinského súpisu z roku 1938, jeho politické pozadie 

a dosah, ale tieţ absencia mnohých štandardne zisťovaných údajov cyklicky sa opakujúcimi 

riadnymi sčítaniami napokon viedla uţ v roku 1939 k jednoznačnému rozhodnutiu vykonať 

nové sčítanie ľudu.
261

 

Sčítanie ľudu z roku 1940 zisťovalo jazykovú skladbu obyvateľstva. Základnou charakte-

ristikou etnicity sa totiţ stala materinská reč, ktorá mohla byť od národnosti rozdielna iba 

v tom prípade, ak sčítaná osoba rozprávala v beţnej komunikácii iným jazykom. Teda národ-

nosť a jazyk boli myslené ako synonymum. Odlišné kritériá určenia národnosti boli určené 

pre dve perzekvované skupiny obyvateľstva. Vládne nariadenie o sčítaní ľudu z roku 1940 

totiţ osobitne vyčleňovalo Ţidov a Cigánov (Rómov). Ţidia sa mohli hlásiť len k ţidovskej 

národnosti a Rómovia len k cigánskej.
262

 Odôvodňované to bolo najmä tým, ţe v minulosti 

bolo týmto skupinám obyvateľstva umoţnené hlásiť sa aj k iným národnostiam a „...nebolo 

moţné doteraz získať uspokojivého prehľadu o počte ţidov a sociálnom rozvrstvení ţidovské-

ho obyvateľstva. Je preto účelné so zreteľom na predpisy o ţidoch upraviť ich prihlasovaciu 

povinnosť. Obdobne platí to i o príslušníkoch cigánskej rasy.“
263

 Treba však dodať, ţe ešte 

pred začatím zberu údajov Štátny štatistický úrad v Bratislave svojim osobitným vyhlásením 

informoval verejnosť o zmene, či lepšie neplatnosti povinného hlásenia sa rómskeho obyva-

teľstva k cigánskej národnosti.
264

 Dôvodom bola najmä definícia osôb cigánskej národnosti, 

ktorá nebola jednoznačná, ale mohla mať rôzne, hlavne subjektívne výklady. Povinnosť hlá-

senia ţidovského obyvateľstva však v platnosti ostala. 

V prípade sčítania 1940 však došlo k viacerým problémom pri zbere údajov o etnickej 

skladbe. Hoci mal priebeh zberu údajov pokojnú atmosféru, vyskytlo sa niekoľko prípadov 

sťaţností, ktoré prerástli aj hranice Slovenskej republiky (1939 – 1945). Išlo predovšetkým 
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o niekoľko prípadov hlásenia sa k nemeckej národnosti bez znalosti nemeckého jazyka, ktoré 

sa na Slovensku vyhodnotili ako nesprávne zapísaná národnosť. Avšak na zásah Ministerstva 

zahraničných vecí SR, u ktorého intervenovalo nemecké vyslanectvo, bola týmto osobám ne-

mecká národnosť priznaná, aj keď išlo o porušenie metodiky sčítania.
265

 

 

*** 

Záverom tejto časti moţno skonštatovať, ţe pokým v staršom období, do vzniku Českoslo-

venska, na Slovensku etnickú štatistiku objektivizoval materinský jazyk, po roku 1918 jeho 

rolu prevzal buď úplne, alebo do značnej miery subjektívny znak, národnosť. Pre uhorské 

cenzy bolo príznačné, ţe odporúčanie medzinárodných štatistických kongresov (Brusel, Pet-

rohrad) objektivizovať národnostnú skladbu obyvateľstva jazykom od roku 1880 prijali, no 

veľmi skoro v prípravných procesoch a metodických inštrukciách menili jeho definíciu 

a podstatu v súlade s politickými záujmami majoritného národa. Šrobárovo sčítanie z roku 

1919 v podstate priamo zareagovalo na tieto metodologické prešľapy úplným odmietnutím 

pokračovania v uhorskej národnostnej štatistike, odmietnutím kompromitovaného materin-

ského jazyka a pouţilo subjektívnu národnosť ako národnopolitické presvedčenie jedinca. 

Prakticky rovnako pokračovalo sčítanie z roku 1921, ktoré zdôrazňovalo národnosť a jazyk 

v sčítacej praxi slúţil skôr len ako pomôcka pri určení národnosti. Hoci sa v roku 1930 jasnej-

šie zdôraznil význam jazyka ako určujúceho objektívneho znaku národnosti, existencia ţidov-

skej národnosti, ktorá nebola podmienená ţiadnym objektívnym znakom a za určitých pod-

mienok aj moţnosť obídenia materinského jazyka a prihlásenia sa k inej národnosti poukázali 

na slabé miesta cenzu 1930.  

V nasledujúcom období sa znova začal do popredia dostávať jazyk ako určujúci znak, ho-

ci aj zo sčítania 1940 máme k dispozícii viacero dochovaných podnetov, ktoré jasne poukazu-

jú na porušenie tejto zásady. Dotýkali sa predovšetkým intervencií nemeckého vyslanectva 

v prípade obyvateľstva, ktoré sa hlásilo k nemeckému jazyku, hoci priamo neovládalo nemec-

ký jazyk.
266

 Známy je ale aj prípad Jána Prognera a medzevských Nemcov, ktorí sa 

z politických dôvodov hromadne prihlásili k maďarskej národnosti, napriek tomu, ţe ich ma-

terinským jazykom a jazykom, ktorým beţne komunikovala ich komunita (Mantáci) bola ne-

mčina.
267

 

Aspoň drobnú poznámku si zaslúţi aj problém definícií jednotlivých národností, ktoré sa 

dotkli na Slovensku po vzniku Československa najmä rusínskeho obyvateľstva.
268

 Pokým 

cenzus 1919 poznal rusínsku národnosť a osobitne bolo moţné zapísať si aj ruskú národnosť, 

ktorá sa v sčítacom hárku zaznačila do stĺpca iná národnosť, sčítanie obyvateľstva v roku 

1921 zadefinovalo novú ruskú národnosť, do ktorej boli zahrnutí Karpatorusi, Veľkorusi 

a Ukrajinci. Oficiálne ruská národnosť predstavovala „Podkarpatskú vetvu Ruského národa.“ 
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V roku 1930 bola definovaná ruská a maloruská národnosť, v ktorej sa oficiálne nachádzalo aj 

rusínske obyvateľstvo.
269

 

Sčítanie z roku 1950 je zaujímavé tým, ţe zachytilo národnostnú skladbu v povojnovom 

období. Počas vojny došlo na Slovensku k deportácii ţidovského obyvateľstva a po skončení 

vojny k odsunu nemeckého obyvateľstva a výmene maďarského z územia Slovenska. Zisťo-

vala sa subjektívne deklarovaná národnosť.
270

 

 

VI.5 Vývoj etník na Slovensku 

Etnické hranice na Slovenska sú výsledkom dlhodobého sídelného vývoja a vzájomného 

ovplyvňovania jednotlivých etník. Pre obdobie do roku 1880 nemáme moţnosť konkretizovať 

podiely jednotlivých jazykových skupín, keďţe máme k dispozícii výlučne údaje 

o prevládajúcom jazyku. Ten zachytáva iba jednu, hoci najpočetnejšiu skupinu obyvateľstva 

a umoţňuje vyznačiť aspoň jazykové hranice. Pre následné obdobie sme zostavili tabuľku č. 

15. Obsahuje prehľad etnickej štruktúry obyvateľstva podľa dvoch zisťovaných znakov, jazyk 

a národnosť zo sčítaní ľudu od roku 1880 do roku 1950. Z uvedených údajov je moţné vypo-

zorovať 3 etapy vývoja, kde sa stal jedným z medzníkov vznik Československa a ďalším 

hlavne územné zmeny na Slovensku po jesenných udalostiach v roku 1938, keď došlo 

k výraznejším posunom aj v etnickej skladbe obyvateľstva. 

V prvej etape, ktorú ohraničujú uhorské cenzy 1880 – 1910 sa zvyšoval počet osôb 

s maďarským materinským jazykom, a to najmä na úkor slovenského jazykového prostredia. 

Nešlo len o prirodzený asimilačný proces, ktorý prebiehal v zmiešanom jazykovom prostredí, 

ale vplyv na tieto údaje mali aj politické tlaky (napr. práca maďarských krajinských spolkov 

na Slovensku, národnostný a školský zákon a pod.), teda aj cielená maďarizácia.
271

 Spomenúť 

však treba na druhej strane i migračné pohyby, najmä smerom zo slovenského jazykového 

prostredia. Predpokladá sa, ţe v rokoch 1871 – 1914 sa z celého územia Slovenska vysťaho-

valo pribliţne 650 tisíc osôb, čo rovnako ovplyvnilo etnický priestor.
272

 

Výraznejší úbytok podielu zaznamenalo najmä nemecky hovoriace obyvateľstvo, ktoré sa 

v priebehu 30. rokov zníţilo takmer o tretinu. Išlo hlavne o vplyv slovenského a maďarského 

jazykového prostredia, keďţe sa postupne nemecké obyvateľstvo udrţalo početnejšie len 

v kompaktnejších jazykových celkoch. Rusínske obyvateľstvo malo stabilnejší vývoj. Udrţia-

valo si v tomto období trojpercentné zastúpenie.   

Druhá etapa vývoja etnickej skladby prebiehala počas medzivojnového obdobia. Tu sa po-

zvoľna zvyšoval podiel slovenského, resp. oficiálne československého obyvateľstva 

a zniţoval podiel Maďarov. V poslednom uhorskom sčítaní ľudu z roku 1910 sa k maďarskej 

materčine prihlásilo na území Slovenska viac ako 896 tis. osôb, no v roku 1921 uviedlo ma-
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ďarskú národnosť uţ len necelých 635 tis. osôb.
273

 V pomere medzi slovenským a maďar-

ským obyvateľstvom tak prakticky došlo k priblíţeniu sa stavu z roku 1880.  

 

Tab.  15: Prehľad počtu obyvateľstva a skladby podľa materinskej reči / národnosti na území Slovenska1880 

- 1950
274

 

Rok* počet obyv. 

materinská reč / národnosť 

slovenská  

(československá) 
maďarská nemecká rusínska iná 

1880 2 455 928 1 498 808 549 059 225 059 78 941 104 061 

1890 2 587 485 1 600 676 642 484 232 788 84 787 26 750 

1900 2 792 569 1 700 842 759 173 214 302 84 906 33 346 

1910 2 926 833 1 685 653 896 338 196 948 97 014 50 880 

1919 2 923 214 1 954 446 689 565 143 466 81 332 54 405 

1921 2 955 998 2 013 675 634 827 139 880 85 628 81 987 

1930 3 254 189 2 345 909 571 988 147 501 91 079 97 712 

1938 2 656 426 2 338 382 57 897 128 347 69 106 62 694 

1940 2 591 368 2 244 264 45 880 130 192 61 270 109 762 

1950 3 442 317 2 980 616 356 441 51 79 40 365 59 716 

% 

1880 100 61,0 22,4 9,2 3,2 4,2 

1890 100 61,9 24,8 9,0 3,3 1,0 

1900 100 60,9 27,2 7,7 3,0 1,2 

1910 100 57,6 30,6 6,7 3,3 1,7 

1919 100 66,9 23,6 4,9 2,8 1,9 

1921 100 68,1 21,5 4,7 2,9 2,8 

1930 100 72,1 17,6 4,5 2,8 3,0 

1938 100 88,0 2,2 4,8 2,6 2,4 

1940 100 86,6 1,8 5,0 2,4 4,2 

1950 100 86,6 10,4 0,2 1,4 1,7 

* Údaje z rokov 1880 – 1919 za prítomné obyvateľstvo, v rokoch 1921 – 1940 len za československých (sloven-

ských) štátnych príslušníkov; za r. 1921 nie rusínska, ale veľkoruská, ukrajinská a karpatoruská národnosť, r. 

1930 ruská a maloruská, v r. 1938 opäť rusínska, v r. 1940 ukrajinská, 1950 ruská a ukrajinská; údaje z rokov 

1938 a 1940 len za vtedajšie územie Slovenska. V r. 1938 bolo napočítaných 77 488 Čechov a v r. 1940 ich na 

Slovensku bolo uţ len 3 253. Tieto osoby sme započítali k slovenskej (československej) národnosti. 

 

Uţ v roku 1919 výsledky preukázali zvýšenie počtu osôb československej národnosti, a to 

aj vo  väčších správnych centrách, ktoré pri poslednom sčítaní v Uhorsku vykazovali vysoké 

podiely osôb s maďarským materinským jazykom.
275

 V prípade niektorých miest (napr. Nitra) 

došlo dokonca k celkovej zmene etnickej štruktúry obyvateľstva, keď sa absolútna či relatívna 

väčšina maďarského obyvateľstva zmenila na menšinu. V prípade niektorých sídiel mala 

značný vplyv na charakteristiku miestneho obyvateľstva aj dislokácia vojenských posádok 

a vojenských ústavov, v ktorých prevládali osoby československej národnosti, a ktoré do istej 

miery zmenili nielen početný stav obyvateľstva, ale aj etnickú a náboţenskú skladbu. Rovna-
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ko pri absolútnej prevahe muţov v posádkach dochádzalo k zmenám v štruktúre podľa pohla-

via a veku.  

Spomenuté zmeny v počte maďarského obyvateľstva v prevaţnej miere spôsobili tri príči-

ny: 

1.) Po vzniku Československej republiky sa vysťahoval väčší počet Maďarov, najmä úrad-

níkov s rodinami, do Maďarska. Spôsobilo to, o. i. aj prijatie zákona o mimoriadnych pre-

chodných ustanoveniach na Slovensku. Ten prikazoval štátnym a samosprávnym úradníkom 

i cirkevným hodnostárom zloţiť sľub vernosti Československej republike a zaviedol sloven-

ské (československé) úradovanie.
276

 Vzhľadom k neexistencii presných štatistík, týkajúcich sa 

migračných pohybov,
277

 nepriamo moţno odchod týchto osôb preukázať zníţením počtu osôb 

reformovaného vierovyznania (úbytok oproti roku 1910 takmer o 13 tis. kalvínov), ku ktorým 

sa hlásilo najmä maďarsky hovoriace obyvateľstvo.
278

 

2.) Významná bola aj moţnosť prihlásiť sa k ţidovskej národnosti. Pomerne veľký počet 

osôb, hlásiacich sa k príslušníkom izraelitského náboţenstva, ktorí v roku 1910 uvádzal ako 

materinskú reč maďarčinu, sa k nej uţ po vzniku Československa neprihlásilo. Ani v tomto 

prípade však nie je moţné tieto osoby spoľahlivejšie kvantifikovať. Porovnaním skupiny iná 

národnosť z roku 1919 a ţidovská národnosť v roku 1921 však išlo o pribliţne 40 tis. skupinu 

osôb, o ktoré sa ďalej zníţil počet osôb maďarskej národnosti a prihlásili sa k ţidovskej.
279

 

3.) Posledným vplývajúcim prvkom na výraznejšie zníţenie maďarského obyvateľstva na 

Slovensku spočíval po vzniku Československa v „prinavrátení sa“ veľkého počtu osôb 

k pôvodnému slovenskému etniku. To bolo zrejmé nielen z výsledkov cenzu 1919, ale aj 

v nasledujúcich medzivojnových sčítaniach. Niet pochýb o tom, ţe sa niektoré osoby, ktoré 

pouţívali maďarský jazyk ako materinský, mohli prihlásiť aj k československej národnosti. 

Dôvody pritom mohli byť rôzne, hoci po konsolidácii vnútorných pomerov v Československu 

na začiatku 20. rokov uţ nemoţno hľadať príčiny v strachu a neistote, ale ani v potlačovaní 

menšinovej kultúry, či zvýhodňovaní osôb československej národnosti v rôznych oblastiach 

ţivota spoločnosti. Pokles obyvateľstva maďarskej národnosti pokračoval aj medzi rokmi 

1921 a 1930. Jedným z dôvodov tohto stavu bolo štatistické spresňovanie domovskej prísluš-

nosti obyvateľstva, na ktoré v roku 1921 československá štatistika nedávala zvýšený dôraz. 

Zreteľne to môţeme vidieť v druhom československom sčítaní z roku 1930. Podiel osôb ma-

ďarskej národnosti vo výsledkoch tohto cenzu stúpol medzi cudzincami o takmer 69 %.
280

 

Okrem toho sa v intercenzálnom období 1921 – 1930 značne zvýšil aj počet osôb ţidovskej 

a cigánskej (rómskej) národnosti, ktorí sa predtým hlásili k maďarskej národnosti. Pozdĺţ juţ-

nej hranice Slovenska, v 23 okresoch, bolo pri sčítaní ľudu v roku 1921 napočítaných 26 640 

osôb ţidovskej a 3 088 osôb cigánskej (rómskej) národnosti. V roku 1930 však uţ 37 210 ţi-
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dovskej a 18 363 osôb cigánskej (rómskej) národnosti. Ak vezmeme do úvahy tieto presuny, 

podiel osôb maďarskej národnosti sa zníţil zhruba o 15,5 tis. osôb, teda takmer o 2 % z počtu 

v predchádzajúcom cenze. Jaromír Korčák, ktorý hodnotil v polovici tridsiatych rokov sčíta-

nie ľudu z roku 1930, pripisoval túto stagnáciu maďarskej národnosti postupnému zvýšeniu 

slovenského povedomia, ktoré na začiatku dvadsiatych rokov nebolo ešte vysoké.
281

 

Výraznejšie sa v medzivojnovom období zniţoval aj počet osôb nemeckej národnosti, keď 

vyuţili mnohé osoby moţnosť voľby ţidovskej národnosti. Podiel nemeckého obyvateľstva 

počas medzivojnového obdobia definitívne poklesol pod 5 %.  

Rusínske obyvateľstvo, o ktorom sme uţ uviedli, ţe bolo v medzivojnovom období, aj 

vplyvom rastúcej ruskej emigrácie do Československa, od roku 1921 začlenené do spoločnej 

skupiny ruského (veľkoruského, ukrajinského a karpatoruského) obyvateľstva a v roku 1930 

ruského a maloruského, zaznamenalo oproti roku 1910 istý pokles. Ten bol všeobecne vysvet-

ľovaný korigovaním stavu z  posledného uhorského cenzu, kde pri určovaní materinskej reči 

bolo stotoţňované gréckokatolícke náboţenstvo a rusínskym etnikom. Toto stotoţňovanie 

malo čiastočne pokračovanie aj v medzivojnovom období, reprezentované politickými špič-

kami rusínskeho obyvateľstva, ale aj zo strany gréckokatolíckej cirkvi. Cenzus z roku 1921 

tak v podstate poopravil výsledky z roku 1910
282

 a tieto výsledky potvrdil aj cenzus v roku 

1930.  

Územné zmeny v rokoch 1938 a 1939 výraznejšie zamiešali národnostnú skladbu na Slo-

vensku. Spomínanými územnými stratami Slovenska v prospech Nemecka, Maďarska 

a Poľska sa plne odrazili na zmenách etnickej skladby. Na väčšine odstúpených území ţili 

prevaţne príslušníci menšín. Údaje získane z nasledujúcich sčítaní preto nie je moţné priamo 

porovnať s predchádzajúcimi výsledkami. Najpočetnejšou menšinou sa takto v Slovenskej 

republike (1939 – 1945) stala nemecká menšina, nasledovaná ţidovskou a potom ruskou (ru-

sínskou). Maďarské obyvateľstvo, ktoré počas medzivojnového obdobia tvorilo pribliţne 

polmiliónovú menšinu ostali s 2 % podielom aţ na 4. mieste. Postavenie osôb maďarskej ná-

rodnosti bolo navyše poznačené zásadou prísnej reciprocity, ktorá sa prejavovala podrobnej-

ším sledovaním zaobchádzania obyvateľstva slovenskej národnosti v Maďarsku.
283

 

 

VI.6 Priestorové rozmiestnenie etník, etnické hranice, jazykové a národnostné 

ostrovy 

Spomenuli sme, ţe pre staršie obdobie máme k dispozícii len niekoľko prameňov, ktoré 

nám zachytili prevládajúcu reč obyvateľstva. Nakoľko moţno povaţovať iné údaje smerujúce 

k zachyteniu etnickej skladby Slovenska do poslednej štvrtiny 19. storočia za kvalitné, azda 

najlepšie poukazuje I. Acsádyho pokus o triedenie priezvisk hláv domácností 

z regnikolárnych súpisov 1715 a 1720. Z máp, ktoré sme zostavili na základe jeho subjektív-

neho hodnotenia je zrejmé, najmä v súvislosti s ďalším vývojom, ţe táto metodika nepriniesla 

údaje, ktoré moţno seriózne pri analýze etnickej štruktúry obyvateľstva vyuţiť. Toto hodno-

tenie je viac kuriozitou ako serióznym prameňom. Navyše za viaceré existujúce sídla údaje 

úplne absentovali. Uvádzame ich teda skôr len pre zaujímavosť. 
                                                           
281

 Tamţe. 
282

 Tamţe, s. 76*. 
283

 Podrobne pozri TIŠLIAR, Pavol. Statistical Practice and Ethnic Policy…, c. d., s. 121-146; HETÉNYI, Mar-

tin. (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 – 1945. Nitra : UKF, 2011. 



83 
 

 

Kartogram č. 24: Podiel slovenských a rusínskych priezvisk hláv domácností v roku 1715 (podľa triedenia I. 

Acsádyho)
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Kartogram č. 25: Podiel slovenských a rusínskych priezvisk hláv domácností v roku 1720 (podľa triedenia I. 

Acsádyho)
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Kartogram č. 26: Podiel maďarských priezvisk hláv domácností v roku 1715 (podľa triedenia I. Acsádyho)
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Kartogram č. 27: Podiel maďarských priezvisk hláv domácností v roku 1720 (podľa triedenia I. Acsádyho)
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Kartogram č. 28: Podiel nemeckých priezvisk hláv domácností v roku 1715 (podľa triedenia I. Acsádyho)
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Kartogram č. 29: Podiel nemeckých priezvisk hláv domácností v roku 1720 (podľa triedenia I. Acsádyho)
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Kartogram č. 30: Podiel srbochorvátskych priezvisk hláv domácností v roku 1720 (podľa triedenia I. Acsády-

ho)
290

 

 
 

Kartogram č. 31: Etnická mapa Slovenska podľa údajov Tereziánskeho lexikónu sídel z roku 1773 (prevláda-

júca reč/reči obyvateľstva sídla)
291

 

 
 

Iný obraz ponúkajú údaje úradného lexikónu z roku 1773.Z neho moţno identifikovať ja-

zykové hranice, ostrovy, výbeţky, na základe prevládajúcej reči v sídle. V prípade, ţe nebolo 
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moţné určiť jednu prevládajúcu reč, zapísané boli dve alebo aj tri reči, ktoré sa pribliţne rov-

nako v príslušnej komunite pouţívali. Pochopiteľne najpočetnejším jazykom bol slovenský 

jazyk, ktorý prevládal vo vyše 2 tis. sídlach. Najvýraznejšie bol zastúpený hlavne v strednej 

a severnej časti stredného a západného Slovenska. V tomto priestore ho narušovali 3 jazykové 

ostrovy. Na západe, v Bratislave a okolí, existoval nemecký jazykový ostrov, kde centrum 

tvorila Bratislava. Na strednom Slovensku sa rovnako nachádzala nemecká oblasť v Hornej 

Nitre a v okolí Kremnice a napokon na severe Slovenska, v Oravskej ţupe, kde bola lexikó-

nom zaznamenaná ako prevaţujúca reč poľština (10 sídel). Juh Slovenska tvorilo kompaktné 

územie osídlené prevaţne maďarsky hovoriacim obyvateľstvom (vyše 600 sídel), ktoré však 

narúšali viaceré obce, ale aj jazykové prielomy s prevaţujúcim slovenským jazykom. Práve 

v tomto priestore sa nachádzalo aj viacero sídel s kombinovaným jazykom, dominantne ma-

ďarská a slovenská reč. Ak sledujeme slovensko-maďarské jazykové pomedzie od Bratislavy, 

tak výraznejší slovenský jazykový prielom existoval medzi riekami Váh a Hron, ktorý tvorilo 

viacero slovenských obcí, na strednom Slovensku sa vytvoril prielom v oblasti Baláţskych 

Ďarmot (dnes časť Slovenské Ďarmoty) a na východe bolo sčasti prerušené v Turnianskej 

ţupe zmiešanými obcami. 

Východné Slovensko bolo z pohľadu prevládajúceho jazyka pomerne pestré. Popri sloven-

sky hovoriacom obyvateľstve tvorili početnú skupinu aj obce s prevládajúcim rusínskym ja-

zykom, ktoré zasahovali aj do maďarského jazykového priestoru na juhovýchode. Sídel 

s prevládajúcim rusínskym jazykom bolo zachytených takmer 300. V tomto období sa kon-

centrovali jednak na severe a severovýchode východného Slovenska, ale rovnako sporadicky 

aj v juţnej časti východného Slovenska. 

Nebudeme špekulovať o podobnosti východoslovenských nárečí s rusínskym jazykom, ani 

o podobnosti goralského nárečia s poľštinou. Dáta tohto lexikónu nám poslúţia ako východi-

sko k sledovaniu vývoja etnického priestoru Slovenska, ktorý v neskoršom období uţ máme 

podrobnejšie podloţený konkrétnym diferencovaním obyvateľstva podľa jazyka či národnosti.  

Z polovice 19. storočia máme k dispozícii E. Fenyesov geografický slovník, v ktorom bola 

uvádzaná pri jednotlivých sídlach prevládajúca reč obyvateľstva. V hrubých rysoch sú vý-

sledky tohto súkromného topografického lexikónu podobné v porovnaním s Tereziánskym 

lexikónom z roku 1773.Existujú však aj nápadnejšie rozdiely. Všimnúť si moţno posuny 

v prípade rusínskeho obyvateľstva. Podľa Fenyesa bolo rusínske osídlenie hustejšie ako ho 

máme zachytené v 18. storočí. Je tu ale moţno na mieste otázka, dotýkajúca sa pomerne čas-

tého stotoţňovania etnicity a náboţenstva, v prípade Rusínov s gréckokatolíckym náboţen-

stvom. Poukázať to moţno na príklade Horehronia. Tereziánsky lexikón celé Horehronie 

označil s prevahou slovenskej reči, hoci tu existovala gréckokatolícka farnosť v Šumiaci. Fe-

nyes uviedol vo východnej časti Horehronia rusínsky jazyk v obciach Vernár, Telgárt, Šu-

miac, teda v obciach, v ktorých sa grupovali gréckokatolíci a patrili k šumiackej farnosti. 

V kaţdom prípade počet sídel, v ktorých Rusíni prevládali, alebo boli v prevahe pred sloven-

skou a maďarskou rečou sa pohyboval na úrovni cez 360 obcí a v ďalších viac ako 80. boli 

druhým najčastejšie pouţívaným jazykom. V juhovýchodnom maďarskom prostredí Fenyes 

prakticky potvrdil obraz konca 18. storočia. Rusínske obyvateľstvo tu bolo osídlené aj 

v dnešnej Východoslovenskej níţine, zväčša v kombinácii s obyvateľstvom hovoria-

cim maďarským jazykom. 
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Na severe Slovenska uţ Fenyes poľský jazyk nezaznamenal. Oravu opísal s prevahou slo-

venského jazyka. Zaujímavo pôsobia kombinácie jazykov na Záhorí a v Malokarpatskej ob-

lasti, kde išlo o variácie nemeckého a slovenského jazyka. Tereziánsky lexikón tieto oblasti 

ešte vykazoval s prevahou slovenského jazyka. Kombináciu slovenského a nemeckého jazyka 

nájdeme častejšie aj na severozápadnom Gemeri, ale hlavne pozdĺţ západnej hranice Spiša. 

Chorvátske obyvateľstvo bolo zachytené v pridunajskej oblasti (Jarovce Čuňovo). Fenyesove 

dáta uţ spomínajú oproti Tereziánskemu lexikónu Rusovce ponemčené.V západnom maďar-

skom jazykovom priestore s centrom na Ţitnom ostrove Fenyes potvrdzoval slovenský jazy-

kový prielom medzi Váhom a Hronom, ale tieţ maďarský jazykový výbeţok východne 

a severne od Nitry. Na východnom Slovensku moţno badať vo Fenyesových údajoch oslabo-

vanie maďarského prostredia juţne od Košíc. Fenyes tu uviedol na prvé miesto slovenský 

jazyk. 

 

Kartogram č. 32: Prevládajúca reč obyvateľstva sídel z roku 1851 podľa údajov E. Fenyesa
292

 

 
 

V ďalšej časti sa budeme venovať jednotlivých početnejším etnikám Slovenska. Vychá-

dzať uţ budeme predovšetkým z výsledkov moderných sčítaní ľudu, ktoré konkretizovali jed-

notlivé skupiny obyvateľstva podľa jazyka alebo národnosti.   

 

VI.6.1 Slovenské a české obyvateľstvo 

Slovensky hovoriace obyvateľstvo sa koncentrovalo hlavne v strednej a severnej časti zá-

padného a stredného Slovenska. Vysoká koncentrácia cez 90% sa preukázala aj z výsledkov 

sčítaní ľudu v roku 1880. Išlo hlavne o severné regióny, Oravu, Kysuce (súčasť Trenčianskej 
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ţupy), Liptov, ale prakticky aj väčšina strednej a juţnej časti Trenčianskej ţupy, horný Turiec. 

Vysoké zastúpenie malo slovenské obyvateľstvo aj v západnej Nitre, v prevaţnej časti Zvole-

na. Prakticky v roku 1880 nebolo veľa sídel, ktoré v týchto regiónoch vykazovali menej ako 

50% zastúpenie slovensky hovoriaceho obyvateľstva. Zväčša išlo o správne centrá, kde sa 

nachádzala aj početnejšia skupina maďarského úradníckeho elementu so svojimi rodinami. 

Tento stav sa menil v ďalších sčítaniach v prospech zvýšenia maďarsky hovoriaceho obyva-

teľstva. No na severe Slovenska nešlo o výrazné a dramatické zmeny. 

 

Kartogram č. 33: Podiel osôb so slovenskou materinskou rečou podľa výsledkov sčítania z roku 1880
293

 

 
 

Výraznejšie zmeny smerom k zniţovaniu podielu slovensky hovoriaceho obyvateľstva na-

stali najmä v juţnej časti Slovenska. Uţ Tereziánsky lexikón, ako sme spomenuli vyššie, pou-

kázal v tomto priestore prevahu maďarského jazyka, hoci tu existovali aj spomínané sloven-

ské jazykové prielomy a ostrovy. Tie sa postupne do roku 1880 asimiláciou zmenšovali. Slo-

venské obyvateľstvo malo v roku 1880 najniţšie zastúpenie najmä na Ţitnom ostrove, juho-

východe Bratislavskej ţupy, v terajších slovenských častiach  ţúp Komárňanskej a Ostrihom-

skej. V slúţnovskom okrese s sídlom v Zemianskej Olči (neskorší Komárňanský okres) 

v roku 1880 Slováci predstavovali len 0,27% menšinu
294

 a v ďalšom období tento podiel ešte 

viac poklesol. Podobne nízke zastúpenie malo slovenské obyvateľstvo v oblasti Východoslo-

venskej níţiny, v oblasti Medzibodroţia. V okrese Kráľovský Chlmec bolo v roku 1910 slo-

vensky hovoriace obyvateľstvo zastúpené len 0,07% podielom. 

Slovenská jazyková hranica sa presúvala na juhu Slovenska v rokoch 1880 – 1910 sever-

nejšie, hoci sa zachovávalo ešte osídlenie slovensky hovoriacim obyvateľstvom. Oslabovalo 

sa predovšetkým zniţovaním podielu slovenského jazyka na úkor maďarského. 
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Situácia sa zmenila po vzniku Československa. Odchodom časti maďarsky hovoriaceho 

obyvateľstva tesne po vzniku republiky, príchod česky hovoriaceho úradníctva a pribliţne 50 

tis. repatriantov, ktorí sa navrátili zo zahraničia na územie Slovenska, sčasti zmenili pomery 

v národnostnej skladbe. Zmeny nastali najmä vo zvýšení podielu československej (slovenskej) 

národnosti. V správnych centrách poklesol podiel maďarského obyvateľstva a osoby maďar-

skej národnosti sa koncentrovali predovšetkým v juţnej časti Slovenska pozdĺţ českosloven-

sko-maďarských štátnych hraníc. Neboli však úplne kompaktne. Prerušovala ich 

v medzivojnovom období existencia jazykovo československých kolónií, ktoré vznikali v 20. 

a 30. rokoch po pozemkovej reforme na juhu Slovenska v rámci vnútornej kolonizácie.
295

 

 

Kartogram č. 34: Podiel osôb s československou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1919
296

 

 

 

Podľa výsledkov Šrobárovho popisu obyvateľstvo československej národnosti prevládalo 

najmä v oblasti severozápadného Slovenska. Išlo o Oravskú (98,4 %), Trenčiansku (97,8 %), 

Liptovskú (96,3 %) a Zvolenskú ţupu (95,6 %). Pochopiteľne niţšie zastúpenie malo česko-

slovenské obyvateľstvo v juţnej prihraničnej oblasti. Najniţší podiel Čechoslovákov zazna-

menala spojená Komárňanská ţupa (časti niekdajších stolíc: Komárňanskej, Rábskej 

a Ostrihomskej), kde sa ich podiel pohyboval len na úrovni cez 7 %. 

Obdobná situácia existovala aj v roku 1921. Riadne plánované sčítanie v hrubých rysoch 

prakticky potvrdilo predbeţné výsledky z roku 1919. K drobným zmenám došlo len na vý-

chodnom Slovensku. Obyvateľstvo československej národnosti sa v tomto priestore v čase 

konania mimoriadneho cenzu v roku 1919 sústredilo najmä v Šariši (83,6 %). Niţšie podiely 

ale zaznamenali v susednej Zemplínskej ţupe, kde tvorili len pribliţne polovicu prítomných 
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osôb. Zo severne leţiacich ţúp vykázal najniţší podiel osôb československej národnosti Spiš 

(58,1 %).
297

 V roku 1921 sa situácia zmenila v niektorých severných regiónoch na Zemplí-

ne(Snina, Medzilaborce, ale aj Vranov), kde sa podiel osôb sledovanej národnosti zníţil. Na-

opak v okresoch Humenné a Sobrance došlo k miernemu nárastu.  

 

Kartogram č. 35: Podiel osôb s československou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1930
298

 

 

 

Z roku 1919 nemáme k dispozícii osobitne vyčíslené dáta o českej a slovenskej národnosti, 

no počet českého obyvateľstva na Slovensku od vzniku Československej republiky pozvoľna 

rástol. V roku 1921 bolo na Slovensku prítomných skoro 72 tisíc osôb zo západnej časti Čes-

koslovenska. Koncentrovali sa predovšetkým v správnych centrách. Tieto osoby veľmi výraz-

ným spôsobom napomohli k utváraniu štátnej správy na Slovensku, v ktorej pôsobili ako 

úradníci, učitelia.
299

Rovnako sa to týkalo aj pričlenenej Podkarpatskej Rusi. Osobitne zásluţ-

ná a významná bola ich pomoc a podpora pri budovaní slovenského školstva. Do roku 1930 

sa ich počet na Slovensku zvýšil s rodinnými príslušníkmi na takmer 121 tis.
300

 Zvyšovanie 

počtu obyvateľstva českej národnosti v štátnej sluţbe, školstve, ale i na ţelezniciach sa napo-

kon stalo predmetom silnej kritiky najmä zo strany autonómneho krídla slovenskej politickej 

scény.
301

 Z pohľadu priestorového rozmiestnenia môţeme konštatovať, ţe osoby českej ná-

rodnosti nevytvárali ţiadne výraznejšie regionálne koncentrácie, ale boli rozptýlení po celom 

území Slovenska. Bol to výsledok najmä charakteru pracovnej migrácie a pracovných pozícií, 
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ktoré zastávali. V intercenzálnom období podiel osôb československej národnosti mierne rás-

tol. Môţeme to vidieť aj na regionálnej úrovni. V tomto období bol vyšší podiel Čechoslová-

kov zaznamenaný aj v niektorých juţnejších regiónoch. K zvýšeniu zastúpenia osôb česko-

slovenskej národnosti došlo aj na východnom Slovensku, najmä v jeho strednej časti. 

 

Kartogram č. 36: Podiel osôb so slovenskou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1940
302

 

 

 

Kartogram č. 37: Podiel osôb s českou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1940
303
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Územné zmeny v rokoch 1938/1939 znamenali celkové zníţenie počtu obyvateľov Sloven-

ska o pribliţne 860 tis. Samozrejme, dotknuté boli prihraničné územia, kde ţili hlavne obyva-

telia menšín, čo sa priamo odrazilo zmenami v etnickej skladbe územne zmenšeného Sloven-

ska. Okrem zníţenia počtu obyvateľstva Slovenska územnými stratami došlo aj k nútenému 

odchodu osôb zo Slovenska. Týkalo sa to českého obyvateľstva, voči ktorého pôsobeniu na 

Slovensku boli výhrady.
304

 V roku 1938 bolo na Slovensku sčítaných takmer 77,5 tis. Če-

chov.
305

 Predpokladá sa, ţe v tomto roku bolo ešte zamestnaných (nielen vo verejnej správe) 

pribliţne 38 tis. osôb českej národnosti.
306

 Nátlak slovenskej politickej špičky spôsobil prijatie 

vládneho nariadenia o odchode 9 tis. českých úradníkov zo slovenskej správy.
307

 Podľa tohto 

nariadenia malo dôjsť k výmene úradníkov za slovenských, pôsobiacich v západnej časti re-

publiky.
308

 Po vyhlásení slovenského štátu v roku 1939 došlo k prepúšťaniu úradníkov českej 

národnosti, ktorí nemali slovenskú štátnu príslušnosť, ale boli príslušníkmi Protektorátu Če-

chy a Morava.
309

 Výsledky sčítania z roku 1940 tak uţ registrovali len 3024 osôb českej ná-

rodnosti na Slovensku. Išlo o osoby, ktoré mali slovenské občianstvo.
310

 Boli rozptýlení prak-

ticky po celom Slovensku. Na Slovensku ostali len osoby, ktoré sa tu priţenili a mali manţela 

(manţelku) so slovenským občianstvom.  

 

Kartogram č. 38: Podiel osôb so slovenskou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1950
311
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Kartogram č. 39: Podiel osôb s českou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1950
312

 

 

 

Po skončení vojny a konsolidácii vnútorných pomerov sa neobnovila československá ná-

rodnosť a nedošlo k návratu všetkých osôb zo západnej časti Československa, ktorí pred voj-

nou na Slovensku pôsobili. Na Slovensku ţilo takmer 3 mil. Slovákov a k českej národnosti 

sa prihlásilo necelých 40,5 tis. obyvateľov (1,2% podiel).
313

 

 

VI.6.2 Maďarské obyvateľstvo 

Sídla s prevládajúcim maďarským jazykom boli koncentrované predovšetkým do juţnej 

časti dnešného Slovenska. Slovensko-maďarská jazyková hranica sa v priebehu 18. a 19. sto-

ročia postupne presúvala smerom na sever. Preukazné to bolo predovšetkým zniţovaním po-

dielu slovensky hovoriaceho obyvateľstva a opačne zvyšovaním osôb s maďarskou materči-

nou v obciach, ktoré leţali v slovensko-maďarskom jazykovom pomedzí. 

Po vzniku Československa tvorilo maďarské obyvateľstvo najpočetnejšiu menšinu na Slo-

vensku. V roku 1919 išlo o takmer štvrtinu obyvateľstva (23,5 %), čo znamenalo 7% pokle-

soproti výsledkom z cenzu 1910. Ako sme uţ spomenuli, išlo predovšetký-

mo výsledok migračných pohybov, ale aj o dôsledok zmien v spôsobe vykazovania etnicity na 

Slovensku. Pokles podielu osôb s maďarskou materčinou bol najviac badateľný hlavne v 

správnych centrách. Potvrdilo sa to aj z výsledkov sčítania ľudu z roku 1921, kedy sa podiel 

osôb maďarskej národnosti pohyboval na úrovni pribliţne 21,5 %.  

Z regionálneho pohľadu sa historicky na území Slovenska vytvorili tri súvislé maďarské 

oblasti, ktoré moţno identifikovať uţ Tereziánskym lexikónom sídel z roku 1773.  
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Kartogram č. 40: Podiel osôb s maďarským materinským jazykom podľa výsledkov sčítania z roku 1880
314

 

 

 

Kartogram č. 41: Podiel osôb maďarskej národnosti podľa výsledkov sčítania z roku 1919
315
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Kartogram č. 42: Podiel maďarskej národnosti podľa výsledkov sčítania z roku 1921
316

 

 

 

Na juhozápadnom Slovensku bola priestorovo najrozsiahlejšia maďarská oblasť. Začínala 

pod Bratislavou a jej jadro predstavoval Ţitný ostrov. Ten bol  takmer úplne maďarský. 

K tejto oblasti patrila aj značná časť Podunajskej níţiny. Maďarské osídlenie zasahovalo po 

Galantu, Nové Zámky, Vráble a Levice. Tento súvislý pás maďarského osídlenia smeroval na 

východe po Slovenské Ďarmoty (predtým Baláţske Ďarmoty) na pravom brehu Ipľa. Koncen-

trácia maďarského obyvateľstva v tejto oblasti bola výsledkom dlhodobého vývoja osídle-

nia.
317

Prerušený bol slovenskými jazykovými ostrovmi. Tie sa vytvorili ešte v súvislosti 

s vytlačením tureckých vojsk z tohto priestoru a novým osídlením osobami najmä 

z Nitrianskej a Trenčianskej stolice. V Ostrihomskej ţupe, napr. Kamenica nad Hronom, Baj-

tava, Leľa, Komárňanskej, v tesnej blízkosti Komárna Hurbanovo a jeho blízke okolie, Seme-

rovo, Branovo, Kolta, juh Nitrianskej ţupy, Nové Zámky a okolie (Šurany, Palárikovo, Nit-

riansky Hrádok a i.). Ako sme uţ spomenuli vyššie, tento slovenský prielom, ku ktorému pat-

rili aj niektoré obce Tekova (Plavé Vozokany, Kuraľany, Nýrovce a okolie), sa nachádzal 

medzi Váhom a Hronom. Postupne sa oslaboval a výraznejší ostal v podstate len v juţnej časti 

Nitrianskej ţupy. Tlak silného maďarského jazykového prostredia však znamenal postupné 

zmenšovanie slovenských jazykových ostrovov, aţ sa napokon v tomto priestore zachoval 

výraznejší slovenský jazykový priestor len v Kuraľanoch, v ktorom ešte v roku 1921 predsta-

vovalo obyvateľstvo československej (slovenskej) národnosti skoro 94 %.
318

 

Slovenské osídlenie okolia Slovenských (Baláţskych) Ďarmot, Záhorce, Kováčovce 

a zmiešané Ţelovce, pokračovalo smerom na juh, do severnej časti dnešného Maďarska 

a tvorilo tak slovenský jazykový prielom v maďarskom jazykovom priestore. 
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 Štatistický lexikón 1927..., c. d. 
317

 Lexicon universorum... c. d., s. 99 a n. 
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Na druhej strane sa vo východnej časti tohto priestoru vytvoril aj výraznejší maďarský ja-

zykový výbeţok, ktorý leţal severovýchodne od Nitry. Ten bol rovnako výsledkom staršieho 

osídlenia, a ako sme uţ spomenuli, máme ho doloţený úradným lexikónom koncom 18. sto-

ročia. Obce Podhorany, Ţirany, Jelenec, Ladice a ďalšie si udrţali výraznejší maďarský cha-

rakter aj podľa výsledkov sčítania ľudu z roku 1940.
319

 Išlo tak o najsúvislejší maďarský ja-

zykový ostrov Slovenska po odtrhnutí juţných častí na konci 30. rokov 20. storočia. Po obno-

ve integrity Slovenska (Československa) sa ďalej udrţiaval, o čom svedčia aj výsledky cenzu 

1950. 

Ďalšia kompaktnejšia maďarská jazyková oblasť smerovala od Slovenských Ďarmot ďalej 

na východ, pozdĺţ juţných hraníc Slovenska, aţ po okres Košice-vidiek. Tu sa vytvoril pod 

Košicami ďalší slovenský jazykový prielom (Barca pri Košiciach, Haniska, Poľov, Malá Ida, 

Sokoľany a i.), ktorý sa udrţiaval aj podľa sčítania 1880. V priestore východne a severne od 

Košíc existoval najmä v staršom období maďarský jazykový výbeţok, tvorený na konci 18. 

storočia Ťahanovcami, Košickou Poliankou, Košickou Novou Vsou, Bysterom, Vyšným Ol-

čvárom a i. Tento maďarský jazykový výbeţok sa do roku 1880 mierne zmenšil v prospech 

slovensky hovoriaceho obyvateľstva, no ostal jazykovo zmiešaný.   

Tretia maďarsky hovoriaca oblasť napokon vypĺňala celý juhovýchodný cíp Slovenska 

a pokračovala ďalej smerom do juhovýchodnej časti Podkarpatskej Rusi. V 18. storočí však 

v tomto priestore narúšalo kompaktnosť rusínske obyvateľstvo, ktoré tu tvorilo menšie jazy-

kové ostrovčeky (Streda nad Bodrogom, Kašov, Poľany a i.). Do roku 1880 sa toto obyvateľ-

stvo postupne asimilovalo. V ďalšom období sa presúvala slovensko-maďarská jazyková hra-

nica severnejšie.  

V roku 1921 bolo na juţnom Slovensku 18 okresov s prevahou maďarského obyvateľstva. 

Do roku 1930 poklesol v tomto regióne podiel osôb maďarskej národnosti aj v súvislosti so 

spomenutou vnútornou kolonizáciou. Na Slovensku sa začala v roku 1921 po prijatí zákonov 

o pozemkovej reforme, záborového (1919) a prídelového (1920) a svoj najväčší rozmach za-

znamenala v rokoch 1923 – 1926. Najvýraznejšie sa prejavila na Ţitnom ostrove a v juţnom 

pohraničí Slovenska, ale aj na území Podkarpatskej Rusi. Celkovo vnútorná kolonizácia pred-

stavovala 61 osídľovacích skupín, pričom 13 osád sa napokon aj osamostatnilo a vytvorilo 

vlastné obce.
320

 Pri prídele pôdy boli uprednostnení jednak bývalí zamestnanci veľkostatkov, 

ktorí pozemkovou reformou prišli o prácu, ale tieţ drobní roľníci, reemigranti, ktorí sa vrátili 

z cudziny. Prakticky zásluhovo boli uprednostňovaní aj československí legionári, optanti zo 

severného Slovenska – Spiš, Orava, ktorých majetkov sa dotkli zmeny československo-

poľských hraníc na začiatku 20. rokov. Na juţnom Slovensku sa tak usadili početnejší legio-

nári, ale aj usadlíci z Moravy a Čiech.
321

 Týmto spôsobom vznikali v maďarskom jazykovom 

prostredí nové československé jazykové ostrovčeky. Dochádzalo tak k zmene celkovej etnic-

kej, ale aj náboţenskej štruktúry v týchto častiach Slovenska.  
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 TIŠLIAR, Pavol. Národnostný kataster..., c. d., s. 180-181. 
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 VRABCOVÁ, Eva. Kolonizácia juţného Slovenska a Podkarpatskej Rusi v Československej pozemkovej 
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98 
 

V prvej oblasti, na Podunajskej níţine a Ţitnom ostrove, boli zaloţené napríklad kolónie 

Šrobárová, Hviezdoslavov, Miloslavov, Mudroňovo, Jesenské.
322

 V oblasti juţného Gemeru, 

pri Rimavskej Seči to bolo Bottovo, Slávikovo (súčasť Orávky).
323

 Názvy týchto osád boli 

volené po rôznych slovenských národovcoch a jasne tak preukazovali nový (cudzí) element 

v maďarskom jazykovom prostredí.    

Okrem kolonizačného procesu narúšalo kompaktnosť maďarského národnostného priestoru 

na juţnom Slovensku v medzivojnovom období aj umiestnenie vojenských posádok, ktoré 

boli tvorené predovšetkým vojakmi československej národnosti, pochádzajúcimi hlavne zo 

západnej časti Československa. Hoci máme k dispozícii o vojenských posádkach len údaje za 

sčítanie 1921,
324

 je moţné si z nich urobiť predstavu, aký vplyv mali dočasne umiestnení vo-

jaci na juţnom Slovensku na celkovú etnickú skladbu. Veľkú časť týchto vojakov tvorili oso-

by s nemeckou národnosťou (v priemere skoro štvrtina aţ tretina posádok), čím v niektorých 

regiónoch výraznejšie stúpol aj podiel osôb nemeckej národnosti.  

Početnejšie vojenské posádky a ústavy boli na juţnom Slovensku, napríklad v Komárne. 

Vojaci tu tvorili takmer 11 % z prítomného obyvateľstva (z toho 70 % čsl., 28 % nem.), pri-

čom štatistika rodísk jasne preukázala, ţe pochádzali najmä zo západnej časti republiky. 

V Lučenci tvorila vojenská posádka necelých 8 % (66 % čsl., 33 % nem.), v Jelšave však 

takmer 15 % (75 % čsl., 23 % nem.) prítomného obyvateľstva. V Košiciach, ktoré boli dru-

hým najľudnatejším sídlom Slovenska, vojaci predstavovali skoro 9 % obyvateľstva (z nich 

74 % čsl., 20 % nem. národnosti). Početné jednotky však boli aj v Bratislave s takmer 5 % 

(76 % čsl., 21 % nem.) a v Prešove, kde dosiahli skoro 8 % prítomného obyvateľstva (69 % 

čsl., 22 % nem.) Tieto údaje celkom jasne vypovedajú o pomerne veľkom vplyve na celkové 

výsledky sčítaní ľudu. Popri národnostnej skladbe sa ich vplyv preukázala aj v ostatných špe-

cifických a diferenčných ukazovateľoch. 

Po arbitráţnom rozhodnutí vo Viedni z 2. novembra 1938, kedy sa značná časť juţného 

Slovenska stala súčasťou Maďarska, pripadli spoločne s územím aj jeho obyvatelia. Väčšinu 

tvorili práve osoby maďarskej národnosti. Na území podstatne zmenšeného Slovenska ostala 

oproti medzivojnovému obdobiu len pribliţne desatina Maďarov. Koncentrovaní boli najmä 

v okresoch Nitra (zotrval spomenutý maďarský jazykový výbeţok severovýchodne od Nitry), 

Bratislava-vidiek a v okrese Zlaté Moravce. Maďarské obyvateľstva tak v pomerne krátkom 

50 ročnom období preţilo viacero významných zmien vo svojom postavení. Do roku 1918 

predstavovalo integrálnu súčasť majoritného národa. Po vzniku Československa boli osoby 

maďarskej národnosti najpočetnejšou menšinou a po odtrhnutí juţného Slovenska sa stalo 

v poradí aţ 4. najpočetnejšou menšinou na Slovensku. Právne postavenie a rozvoj vlastnej 

kultúry bol pritom v tomto období plne závislí na recipročných opatreniach, keďţe sa arbitrá-

ţou stala súčasťou susedného Maďarska početná skupina osôb slovenskej národnosti. 
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Kartogram č. 43: Podiel osôb maďarskej národnosti podľa výsledkov sčítania z roku 1940
325

 

 
 

Kartogram č. 44: Podiel osôb maďarskej národnosti podľa výsledkov sčítania z roku 1950
326

 

 

 

Po ukončení vojny a obnovení republiky bola sprvu snaha odsunúť aj maďarské obyvateľ-

stvo mimo československé územie. Princíp kolektívnej viny, ktorý bol uplatnený na nemeckú 

menšinu sa napokon maďarského obyvateľstva netýkal. Na základe medzinárodných dohôd 

došlo k výmene obyvateľstva s Maďarskom. V rokoch 1945 – 1948 sa takto presídlilo 
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z Československa do Maďarska 89660 osôb maďarskej národnosti a opačne z Maďarska 95 

421 osôb.
327

 Plán vnútornej migrácie, presťahovania časti maďarského obyvateľstva do čes-

kého pohraničia, ktoré bolo po odsune nemeckého obyvateľstva vyprázdnené, sa dotklo vyše 

41,5 tis. osôb maďarskej národnosti.
328

 Na Slovensku sa k maďarskej národnosti v roku 1950 

prihlásilo pribliţne 356, 5 tisíc obyvateľov (10, 4%). 

 

VI.6.3 Nemecké obyvateľstvo 

Nemecké obyvateľstvo sa na Slovensko dostalo v niekoľkých kolonizačných vlnách vo vr-

cholnom a neskorom stredoveku.
329

 Uţ v tom čase sa začali vytvárať koncentrovanejšie úze-

mia, v ktorých sa nemecký jazyk prejavoval ako dominantný, alebo aspoň v úlohe druhého 

významného jazyka. Nemecké obyvateľstvo, hoci naň dlhú dobu vplývala asimilácia sloven-

ského a maďarského prostredia, si udrţalo svoj jazyk a kultúru, hoci ovplyvnenú aj prostre-

dím, v ktorom ţili.330 Podiel nemeckého obyvateľstva na Slovensku klesal od poslednej štvrti-

ny 19. storočia. Od roku 1880 z vyše 9 % pod 5% v roku 1921. Na tomto stave sa podieľala 

jednak dlhodobejšia asimilácia, ale rovnako aj metodika štatistických zisťovaní.  

 

Kartogram č. 45: Podiel osôb s nemeckým materinským jazykom podľa výsledkov sčítania z roku 1880
331
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Po vzniku Československa sa stalo nemecké obyvateľstvo najpočetnejšou menšinou 

v Československu. S viac ako 3 miliónmi osôb tvorili skoro štvrtinu (23,5 %) obyvateľov 

Československa. Väčšina z osôb nemeckej národnosti však ţila v západnej časti Českosloven-

ska. Na Slovensku predstavovali druhú najpočetnejšiu menšinu, ktorá sa koncentrovala najmä 

do troch nemeckých jazykových ostrovov, ktoré mali stredoveké korene a zobrazuje ich aj 

úradný lexikón z roku 1773. Štatisticky Nemci stratili predovšetkým po vzniku Českosloven-

ska, keď bolo ţidovskému obyvateľstvu umoţnené prihlásiť sa k vlastnej ţidovskej národnos-

ti. Časť ţidovského obyvateľstva, ţijúceho na Slovensku, sa v staršom období hlásilo 

k nemeckému materinskému jazyku, no prakticky uţ v Šrobárovom popise ľudu sa časť z nich 

prihlásila k ţidovskej národnosti. To sa potvrdilo následne v oboch medzivojnových sčíta-

niach, kedy sa aţ polovica izraelitov na Slovensku začala hlásiť k ţidovskej národnosti. Vý-

sledkom bolo zníţenie podielu osôb s nemeckou a maďarskou národnosťou. Dotknuté pritom 

boli nielen väčšie mestá ako správne centrá, kde ţil väčší počet osôb s izraelitským vierovyz-

naním, ale aj rozsiahlejšie oblasti východného Slovenska.
332

 

Na západnom Slovensku sa vytvoril väčší ostrov v Bratislave a jej okolí. Nemecké osídle-

nie zasahovalo jednak do malokarpatskej oblasti (išlo najmä o vinohradnícke mestá Pezinok, 

Modra a Svätý Jur), jednak do západnej oblasti Ţitného ostrova. Mesto Bratislava (bez dneš-

ných mestských častí) patrilo dlhodobo k tradičným nemeckým sídlam. Hoci v roku 1880, 

kedy sa prvýkrát zisťoval materinský jazyk, sa v Bratislave prihlásilo k nemeckej materinskej 

reči skoro 63,5 % obyvateľov, v ďalšom období sa nemecký ráz mesta začal postupne vytrá-

cať v prospech maďarsky hovoriaceho obyvateľstva.
333

V roku 1919 tvorilo nemecké obyva-

teľstvo v Bratislave uţ len niečo cez 36 % a tento podiel sa aj v ďalšom období zniţoval. Tu 

však treba povedať, ţe tentoraz v prospech osôb československej národnosti, keďţe sa 

z Bratislavy stalo administratívno-správne centrum Slovenska. Bratislava bola migračne at-

raktívna aj z hospodárskeho hľadiska. Do roku 1921 sa tu podiel Nemcov zníţil na pribliţne 

30 %, kde uţ rolu zohral presun časti osôb izraelitského vyznania k ţidovskej národnosti, jed-

nak zvyšovanie podielu imigrantov československej národnosti (40,5 %).
334

 Tí do roku 1930 

napokon získali v Bratislave prevahu s takmer 52%. Nemecké obyvateľstvo sa v roku 1930 

podieľalo medzi Bratislavčanmi 28%, teda stále išlo o silnejšiu komunitu.
335

 Významnejší 

pokles zaznamenalo nemecké obyvateľstvo Bratislavy pri sčítaní obyvateľstva v rokoch 1938 

a 1940. V prípade oboch cenzov sa ich podiel pohyboval na úrovni pribliţne 22 %. Dôvodom 

bolo najmä odčlenenie Petrţalky a Devínu (patril v tej dobe ešte pod Karlovu Ves), ktoré sa 

stali súčasťou Nemeckej ríše v roku 1938.  

Druhým výraznejším nemeckým jazykovým ostrovom bola Hornonitriansko-kremnická 

oblasť (tzv. Hauerland), na ktorú bol napojený dolný Turiec. Tu sa udrţalo silné nemecké 

povedomie aţ do konca 2. svetovej vojny. V severnej časti Hornej Nitry (okolie Prievidze, 

Handlovej) ho tvorilo niekoľko nemeckých sídiel. Významnejším centrom bolo Nitrianske 

Pravno (predtým Nemecké Pravno, 91,2 % nem. v r. 1880 a 82 % nem. v r. 1919). Početné 

nemecky hovoriace obyvateľstvo ţilo aj v ďalších blízkych sídlach, Chvojnica, Majzel (sú-
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časť Nitrianskeho Pravna), Gajdel (dnes Klačno), prípadne aj Tuţina, ktoré aj po vzniku Čes-

koslovenska vykazovali vyše 90 % podiel tohto obyvateľstva. Toto osídlenie ďalej zasahovalo 

do severozápadnej časti juţného Turca s centrom v Štubňanských Tepliciach (Turčianske 

Teplice). Juhovýchodná časť tohto ostrova, najmä v okolí Hornej Štubne, Turčeka a Skleného 

zase smerovala na juhu do okolia Kremnice. Blaufus, (Krahule), Koprnica (Kopernica), Ko-

nošov (Kunešov), Lúčky, Piarg (Kremnické Bane), Píla Tekovská (Píla), Nová Lehôta (Nová 

Lehota) a Janova Lehota boli sídlami, v ktorých dominovalo nemecké obyvateľstvo, Ešte aj v 

roku 1919 sa v nich celkovo podieľalo nemecké obyvateľstvo v priemere aţ 79 %.
336

 Odtiaľ 

nemecké osídlenie prechádzalo smerom na Handlovú. Ďalšie výraznejšie nemecké osídlenie 

malo centrum vo Veľkom Poli. V tejto oblasti dochádzalo len veľmi pozvoľna k zniţovaniu 

podielu nemeckého obyvateľstva. Dokazujú to výsledky sčítania ľudu z roku 1940, kedy do-

konca v tomto priestore existoval najsilnejší nemecký národnostný región.
337

 V okrese Krem-

nica bolo v čase tohto cenzu prítomných aţ 52 % osôb s nemeckou národnosťou.
338

 

 

Kartogram č. 46: Podiel osôb s nemeckou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1921
339

 

 

 

Posledným a treba povedať, ţe aj najväčším nemeckým jazykovým priestorom bol Spiš. 

Hustejšie bola nemeckým obyvateľstvom osídlená stredná časť severného Spiša, a to uţ 

od stredoveku. Hoci sa v priebehu storočí aj prejavovali pomalé tendencie zniţovania nemec-

kého obyvateľstva, nemecký ráz Spiš nestratil ani vznikom Československej republiky. Kým 

v roku 1880 tvorilo nemecké obyvateľstvo na Spiši pribliţne 29 %, po vzniku Československa 

sa podľa výsledkov v mimoriadnom sčítaní ľudu tu predstavovali ešte stále skoro štvrtinu z 

prítomného obyvateľstva.
340

 Z väčších a významnejších miest je treba spomenúť Keţmarok, 
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Levoču, ale aj v strednej časti Spiša Spišskú Novú Ves, na juhu okolie Gelnice, Smolníka. 

Mnohé obce, v ktorých sa v roku 1880 nachádzalo nemecké obyvateľstvo dominantné (vyše 

75 %) si udrţiavalo vysoký nadpolovičný podiel tohto obyvateľstva aj neskôr 

v medzivojnovom období. Na Gelnické osídlenie nadväzoval nemecký jazykový výbeţok 

smerom do severnej časti Abovsko-turnianskej ţupy (Štós, Vyšný a Niţný Medzev). Zo 

stredného Spiša zasa nemecké osídlenie pokračovalo do oblasti severovýchodného Gemeru, 

kde sa ešte na začiatku 14. storočia vytvoril významný nemecký jazykový ostrov Dobšiná. 

Ten sa rovnako udrţal aţ do vzniku Československa. Obyvateľstvo nemeckej národnosti tu 

malo vyše tretinové zastúpenie.
341

 

 

Kartogram č. 47: Podiel osôb s nemeckou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1940
342

 

 
 

Nemecké obyvateľstvo sa stalo po vzniku Slovenskej republiky (1939 – 1945) a odčlenení 

rozsiahlych, najmä juţných časti Slovenska k Maďarku, najpočetnejšou menšinou na Sloven-

sku. Navyše sa táto minorita, resp. jej politické špičky, reprezentované najmä Nemeckou stra-

nou (Deutsche Partei) mohli politicky oprieť o zahraničného spojenca, Nemecko. V čase sčí-

tania ľudu z roku 1940 sa k tejto národnosti prihlásilo skoro 130 tis. obyvateľov. Spomenuli 

sme uţ, ţe sa vyskytli počas tohto sčítania aj prípady, keď sa k nemeckej národnosti prihlásili 

aj ľudia, ktorí zrejme mali nemeckých predkov, ale sami uţ komunikovali slovensky 

a nepoznali nemecký jazyk. Politicky však napokon boli za Nemcov uznaní aj sčítaním 1940. 

Opačným extrémom boli Nemci (tzv. Mantáci) v Medzeve, kde sa kvôli odporu voči politike 

F. Karmasina z Deutsche Partei prihlásili k maďarskej národnosti. 

Ukončenie vojny sa osôb nemeckej národnosti dotklo bezpochyby najvýraznejšie. Došlo 

k ich odsunu z Československa.
343

 Podľa sčítania z roku 1950 sa k nemeckej národnosti na 

Slovensku prihlásilo uţ len 5179 osôb.
344
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Kartogram č. 48: Podiel osôb s nemeckou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1950
345

 

 

 

VI.6.4 Rusínske obyvateľstvo 

Rusínske obyvateľstvo bolo aj v minulosti spájané predovšetkým s počiatkami a rozvojom 

valašskej kolonizácie, ktorá prebehla cez územie Slovenska v 14. – 16. storočí,
346

 ale rovnako 

aj s gréckokatolíckym, neskôr pravoslávnym náboţenstvom. Toto obyvateľstvo predstavovalo 

z hľadiska multietnického Slovenska jeden z najstabilnejších prvkov, s pribliţne 3% podielom 

v populácii Slovenska. Geograficky bolo usadené predovšetkým na severovýchode Slovenska, 

no v staršom období, ešte v polovici 19. storočia početnejšie aj na juhovýchode. Rusínske 

obyvateľstvo podliehalo, rovnako ako nemecké obyvateľstvo, dlhodobej asimilácii, ale za-

chovalo si prvky vlastnej kultúry, jazyk. Ústup moţno zaznamenať v 19. storočí na juhový-

chode Slovenska, kde došlo vplyvom maďarského, ale sčasti aj slovenského jazykového pro-

stredia prakticky k úplnej asimilácii Rusínov. Uţ výsledky sčítania ľudu z roku 1880 preuká-

zali výrazný ústup Rusínov v tomto priestore a v ďalšom období prakticky takmer úplný zánik 

rusínskeho osídlenia na juhovýchode. Udrţiavali sa ale na severovýchodnom Slovensku, kde 

v mnohých sídlach aj rusínsky jazyk dominoval. Išlo predovšetkým o prihraničné okresy se-

verovýchodného Slovenska.  
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Kartogram č. 49: Podiel osôb s rusínskym materinským jazykom podľa výsledkov sčítania z roku 1880
347

 

 
 

Kartogram č. 50: Podiel osôb s rusínskym materinským jazykom podľa výsledkov sčítania z roku 1910
348

 

 
 

Problémom, ktorý poznačil do určitej miery štatistické výsledky za toto obyvateľstvo pred-

stavovalo časté stotoţňovanie Rusov a Rusínov (maďarsky orosz, ruthén), ale aj etnicity 

s náboţenstvom. Tento „efekt“, ktorý však reálne neplatil, sa častejšie objavoval uţ v 19. sto-

ročí. Poznačil napríklad výsledky cenzu 1910 a vyskytoval sa aj počas medzivojnového obdo-

                                                           
347
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348
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bia, predovšetkým v agitácii a spájaní Rusov a Rusínov do jednej národnosti. Po ruskej revo-

lúcii sa do Československa dostala početnejšia ruská emigračná vlna, doplnená napríklad aj 

manţelkami československých legionárov, ktorí pôsobili v Rusku. Silnejúce pozície ruskej 

emigrácie vytvorili aj predpoklad novej definície rusínskej národnosti v Československu. A. 

Boháč zdôvodnil túto zmenu v analytickej časti sčítania ľudu z roku 1921 uviedol, ţe v roku 

1919, keď sa uskutočnil na Slovensku mimoriadny cenzus, bola nesprávne prevzatá rusínska 

reč ako základ národnosti.
349

 

 

Kartogram č. 51: Podiel osôb s rusínskou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1919
350

 

 
 

Významnejší ruský demograf Alexej Petrov, pôsobiaci v Československu, tvrdil, ţe rusín-

ska národnosť neexistuje a v súvislosti s popisom ľudu z roku 1919 hovoril len o ruskej ná-

rodnosti.
351

 Pokúsil sa analyzovať výsledky získané popisom 1919 v Zemplínskej, Šarišskej a 

Spišskej ţupe a dospel k záveru, ţe počet osôb ruskej národnosti v týchto častiach nebol 

správne zistený a tým bol výraznejšie niţší podiel ruského obyvateľstva na východnom Slo-

vensku. Svoje tvrdenia opieral hlavne o porovnanie výsledkov sčítaní ľudu z roku 1900 a 

1910. Podľa jeho výskumu za posledných 130 rokov, teda od zostavenia Tereziánskeho lexi-

kónu sídiel z roku 1773 ostali slovensko-ruské etnické hranice nezmenené. Tým dal jasne 

najavo svoj nesúhlas s výsledkami publikovanými v Sozname miest. Zároveň vyslovil pre-

svedčenie, ţe výsledky pravidelného sčítania z roku 1921 budú presnejšie.
352

 Treba však do-

dať, ţe ruská národnosť bola v cenze 1919 vykazovaná samostatne, zaradená však bola medzi 

ostatné národnosti. Spomenuli sme uţ, ţe v nasledujúcich medzivojnových sčítaniach bol 
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problém etnickej identity riešený spojením Rusínov do väčšej, širšej národnostnej skupiny, 

keď sa hovorilo len o akomsi dialekte, menších jazykových rozdielov od ostatných skupín 

„rusky“ hovoriaceho obyvateľstva. Oficiálne ruská národnosť predstavovala „Podkarpatskú 

vetvu Ruského národa.“ V cenze 1921 tak bola vytvorená skupina ruskej, veľkoruskej, ukra-

jinskej a karpatskoruskej národnosti. Ak však porovnáme výsledky, ktoré rusínske obyvateľ-

stvo dosiahlo v sčítaní 1910, kde sa podieľali pribliţne 3% podielom na obyvateľstve Sloven-

ska, s výsledkami z roku 1921, beztak došlo k ďalšiemu zníţeniu ich podielu. Pochopiteľne 

pre rusínskych predstaviteľov znamenali tieto výsledky veľké sklamanie. Sčítanie z roku 1921 

označili za nesprávne organizované a obvinili slovenskú stranu z dezorientácie a nátlaku.
353

 

Problémom starších cenzov bolo aj stotoţnenie Rusínov s gréckokatolíkmi, na čo sa poukazo-

valo aj po vzniku Československa. Napríklad zemplínsky ţupan Michal Slavík zverejnil 4. 

februára 1921 leták, v ktorom reagoval na rusínsku (ruskú) propagandu hlásajúcu, aby sa vše-

tci gréckokatolícki veriaci prihlásili za Rusínov.
354

 V praxi to potom znamenalo, ţe rusínska 

propaganda povaţovala územie aţ po Poprad za rusínske.
355

 Český etnograf Jan Húsek, ktorý 

podrobne preskúmal a vyznačil slovensko-rusínske pomedzie na severovýchodnom Slovensku 

však svojim výskumom potvrdil, ţe toto stotoţňovanie v 20. rokoch 20. storočia neplatilo. 

Potvrdil, ţe gréckokatolícke náboţenstvo nemoţno spájať len s Rusínmi a rímskokatolícke 

v priestore severovýchodného Slovenska zase iba so Slovákmi.
356

 Prakticky uţ výsledky sčí-

tania 1910 preukázali, ţe nemoţno povaţovať za znak rusínskej etnicity gréckokatolícke vie-

rovyznanie. Z celkového počtu osôb hlásiacich sa k východnému katolíckemu rítu bola len asi 

polovica s rusínskym materinským jazykom.
357

 Výsledky medzivojnových sčítaní boli pre 

rusínsku politickú reprezentáciu veľkým sklamaním. Podobne totiţ dopadli výsledky zo sčíta-

nia 1930, kedy bola pozmenená národnosť na ruskú a maloruskú, kam zahrnuli aj Rusínov.
358

 

Najkoncentrovanejší boli Rusíni hlavne v Medzilaboreckom, ale aj Sninskom regióne (se-

verná časť Zemplínskej ţupy), kde vo veľkej časti obcí aj v medzivojnovom období predsta-

vovali dominantnú národnosť. Okres Snina v roku 1919 vykazoval aţ 72 % Rusínov, hoci 

v ďalšom období tu ich podiel mierne klesal. Čisto rusínskymi obcami boli Inovce, Jalová, 

Klenová, Šmigovce (Šmigovec) a Ruská Volová, severnejšie ešte Kolbasov.
359

 

V Medzilaboreckom okrese výrazne poklesol medzi rokmi 1919 a 1921 podiel českoslo-

venskej národnosti z 35,5 % na menej ako 9 %, práve v prospech ruskej, veľkoruskej, ukrajin-

skej a karpatoruskej národnosti. Ako uviedol J. Húsek, vplyvom politického pôsobenia nie-
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koľkých jednotlivcov v tomto okrese silno stúplo rusínske povedomie, čo sa aj odrazilo na 

celkových výsledkoch sčítania v roku 1921.
360

 Vyšší podiel osôb tejto národnosti a jazyka bol 

aj v oblasti severného Šariša (Svidnícky a Bardejovský región) a na severnom Spiši (Spiš-

skostaroveský, ale aj časť Levočského regiónu). 

 

Kartogram č. 52: Podiel osôb s ruskou, veľkoruskou, ukrajinskou a karpatoruskou národnosťou podľa vý-

sledkov sčítania z roku 1921
361

 

 

 

V krajinskom súpise z roku 1938 došlo k návratu k rusínskej národnosti a v cenze 1940 bo-

la najskôr táto skupina obyvateľov zaradená do ruskej národnosti a následne po skončení sčí-

tania znova ako rusínska národnosť.362 Táto problematika sa dodatočne riešila aţ počas revízie 

cenzu, v priebehu roku 1941. Podnetom sa stala ţiadosť ţupana Šarišsko-Zemplínskej ţupy, 

v ktorej ţila najpočetnejšia skupina tohto obyvateľstva. Pavel Horváth, predseda Štátneho 

štatistického úradu v Bratislave, sa pritom nesnaţil definitívne vyriešiť národnostný pojem 

tejto etnickej skupiny, ktorej sa príslušníci podľa miestneho dialektu označovali ako Rusíni, 

Rusi, Rusnáci, Huculi, Ukrajinci či Malorusi, ale preto, ţe sa chcel vyhnúť nedorozumeniu 

a drobeniu. „Nemienil posilniť jeden z troch politických smerov, na ktoré sa delila svojho času 

vzdelanejšia rusínska pospolitosť. Na toto stanovisko vládnej politiky vtedajšieho českoslo-

venského štátu pôsobila akiste i tá okolnosť, ţe východná autonómna časť bývalej Českoslo-

venskej republiky menovala sa Podkarpatská Rus a nie Podkarpatské Rusínsko.“
363

 Ţupný 

úrad v Prešove odporučil, aby sa tento problém riešil návratom k predchádzajúcemu úzu, kto-

rý sa pouţíval ešte za monarchie. Vtedy sa termínom Rus definovala len osoba, ktorá pochá-

dzala priamo z Ruska a domáce obyvateľstvo sa označovalo ako rusínske. Štatistický úrad 

v tomto smere nemal výhrady a ministerstvo vnútra navrhlo predsedníctvu vlády, aby bol 
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problém vyriešený jej osobitným uznesením. K tomu došlo 30. októbra 1941, keď sa vláda 

uzniesla na tom, „ţe príslušníci tej etnickej skupiny, ktorí sa označujú ... Rusinmi alebo Rus-

mi, Rusňákmi, Huculmi, Malorusmi atď. a prihlásili sa pri poslednom sčítaní ľudu 

k uvedeným národnostiam a boli zaznačení pri sčítaní ľudu ako príslušníci rusinskej atď. ná-

rodnosti, majú byť v publikáciách Štátneho štatistického úradu označovaní za Rusínov. Tí 

jednotlivci, ktorí sa narodili na Ukrajine alebo Rusku ... môţu sa deklarovať za Ukrajincov 

alebo Rusov.“
364

 

 

Kartogram č. 53: Podiel osôb s ruskou (rusínskou) národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1940
365

 

 
 

Ukončenie vojenského konfliktu a obnova Československej republiky sa výraznejšie do-

tkla aj rusínskeho obyvateľstva. Na základe československo-sovietskych dohôd z rokov 1945 

a 1946 došlo k odstúpeniu Podkarpatskej Rusi. V tejto súvislosti bolo umoţnené ruskému, 

 ukrajinskému a bieloruskému obyvateľstvu Československa optovať sovietske štátne občian-

stvo.
366

 Celkovo sa tohto presídlenia zúčastnilo skoro 12,5 tis. československých obyvate-

ľov.
367

 Drvivá väčšina, vyše 12 tis. osôb, pochádzala zo severovýchodného Slovenska, 

z presídleneckých rajónov Bardejov, Humenné, Medzilaborce a Prešov.
368

 Aj z tohto dôvodu 

poklesol podiel osôb rusínskej, ruskej a ukrajinskej národnosti na Slovensku na 1,2 % (t.j. 
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48 231 osôb) podľa výsledkov sčítania 1950. Len pre predstavu, v roku 1930 sa k týmto ná-

rodnostiam hlásilo vyše 95 tis. osôb na Slovensku.
369

 

 
Kartogram č. 54: Podiel osôb s ruskou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1950

370
 

 

 

VI.3. Ţidovské obyvateľstvo 

Uţ v úvode tejto kapitoly sme spomenuli, ţe sa ţidovské obyvateľstvo štatisticky vymyka-

lo z etnickej (jazykovej) evidencie. Osoby izraelitského vyznania pouţívali prevaţne maďar-

ský, nemecký a slovenský jazyk nielen v beţnom styku, ale aj v domácom prostredí. Preto do 

sčítania 1910 boli registrovaní v rámci týchto jazykových skupín. Po vzniku Československa 

sa ale začala táto prax meniť. Uţ mimoriadne sčítanie z roku 1919 umoţňovalo zapisovať 

ţidovskú národnosť, hoci nebola oficiálne uvádzaná ani v inštrukcii pre sčítacích komisárov, 

ani propagovaná medzi obyvateľstvom. Zachytili ju v sčítacom hárku v stĺpci „iná národ-

nosť“.
371

 V nasledujúcom sčítaní uţ oficiálne ţidovská národnosť patrila k tzv. definovaným, 

teda aj riadne vykazovaným. Československá štatistika v podstate vyuţila moţnosť zníţiť 

štatisticky podiely nemeckej a maďarskej menšiny, ku ktorým sa toto obyvateľstvo predtým 

hlásilo. Na Slovensku vyuţila moţnosť prihlásiť sa k ţidovskej národnosti v medzivojnovom 

období pribliţne polovica osôb s izraelitským vierovyznaním.  

Osoby ţidovskej národnosti neboli z celoslovenského pohľadu výraznejšie koncentrované 

do väčších národnostných ostrovov či kompaktnejších regiónov. Typické pre túto skupinu 

bola hlavne koncentrácia lokálneho charakteru. Ţili vo vyššom počte najmä vo väčších sídla 

(mestách) a správnych centrách. Početnejšie skupiny ţili aj na slovenskom vidieku, najmä 

v oblasti východného Slovenska. Ţidovská národnosť v medzivojnovom období nebola viaza-
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ná prakticky na ţiadny ďalší znak. Oporou pri sčítaní nebol ani materinský jazyk, ale  ani ná-

boţenské vyznanie. Napriek tomu väčšina osôb, ktorá sa hlásila v medzivojnovom období 

k ţidovskej národnosti patrila konfesionálne k izraelitskému vierovyznaniu. Ako sme uţ spo-

menuli, neplatilo to ale opačne.  

 

Kartogram č. 55: Podiel osôb so židovskou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1921
372

 

 
 

Kartogram č. 56: Podiel osôb so židovskou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1930
373
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Regionálne boli osoby ţidovskej národnosti početnejší najmä na východnom Slovensku. 

V medzivojnovom období tak okresy Stropkov, Michalovce, ale aj Bardejov vykazovali aj 

vyše 7% podiel tohto obyvateľstva.  

Po územných a politických zmenách, ku ktorým došlo v roku 1938, a vzniku Slovenskej 

republiky (1939 – 1945) bolo ţidovské obyvateľstvo prenasledované a perzekvované. Osoby 

izraelitského vierovyznania, ale aj osoby, ktoré konvertovali zo ţidovskej viery na inú, mali 

povinnosť hlásiť sa k ţidovskej národnosti.
374

 Zdôraznené to bolo predovšetkým pri organi-

zovaní sčítania ľudu z roku 1940. Výsledkom tejto povinnosti bolo aj štatistické zvýšenie poč-

tu osôb ţidovskej národnosti oproti predchádzajúcemu krajinskému súpisu z roku 1938. Kým 

v roku 1938 bolo na Slovensku prítomných ani nie 29 tis. Ţidov, v roku 1940 to bolo skoro 

74,5 tis. osôb so ţidovskou národnosťou.
375

 Spravidla väčšie sídla preukazovali vyšší podiel 

ţidovského obyvateľstva. V Košiciach tvorili v roku 1921 asi desatinu, v Bratislave pribliţne 

4,5 % prítomného obyvateľstva. V roku 1930 sa tieto hodnoty iba mierne zníţili, keď Košice 

zaznamenali necelých 9 % a Bratislava niečo cez 4% podiel osôb ţidovskej národnosti.  

 

Kartogram č. 57: Podiel osôb so židovskou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1940
376

 

 

 

Perzekúcie ţidovského obyvateľstva sa týkali počas druhej svetovej vojny prakticky všet-

kých oblastí ţivota, z ktorých boli Ţidia postupne vylúčení. Vyvrcholením represálií 

v Slovenskej republike (1939 – 1945) bolo prijatie rasového princípu a transporty ţidovského 

obyvateľstva mimo Slovensko do koncentračných táborov, v ktorých väčšina zahynula. Vý-

sledkom tak bolo výrazné zníţenie počtu osôb ţidovskej národnosti, ktorí napokon na Sloven-

                                                           
374

 ŠA Košice, p. Roţňava, f. OÚ Dobšiná, sign. č. D – 1732/44. 
375

 TIŠLIAR, Pavol. Národnostný kataster..., c. d., s. 51. 
376

 Tamţe. 



113 
 

sku vojnu preţili a ostali. Podľa sčítania ľudu z roku 1950 sa k ţidovskej národnosti prihlásilo 

oficiálne uţ len 307 osôb.
377

 Tento počet nepotrebuje ďalší komentár.  

 

Kartogram č. 58: Podiel osôb so židovskou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1950
378

 

 

 

VI.6. Obyvateľstvo iných jazykov a národností 

Doposiaľ sme sa zaoberali najpočetnejšími etnikami. Popri nich však na Slovensku ţili 

rôzne ďalšie skupiny obyvateľstva, ktoré sa odlišovali svojim jazykom, kultúrou, spôsobom 

ţivota. Neboli príliš početné. V roku 1880 síce predstavovalo túto skupinu vyše 100 tis. oby-

vateľov, no išlo aj o dôsledok toho, ţe sa jazyk zisťoval prvýkrát. Aţ vyše 77 tis. osôb z toho 

nemalo uvedený ţiadny materinský jazyk.
379

 Pri ostatných sčítaniach sa podiel iných národ-

ností pohyboval na priemernej úrovni 1-2%.  

Medzi najpočetnejšie iné národnosti patrilo bezpochyby rómske obyvateľstvo. Okrem star-

ších uhorských cenzov, kde sa zapisoval aj osobitne cigánsky jazyk,bolo v roku 1893 

v Uhorsku vykonané aj špeciálne sčítanie rómskeho obyvateľstva. Nebral sa tu do úvahy len 

samotný jazyk, ale aj spôsob ţivota, teda etnografický prieskum.
380

 Rómovia boli totiţ uţ 

v 19. storočí etnikom, ktoré sa mimoriadne často identifikovalo s majoritnou spoločnosťou, 

v prostredí ktorej ţilo. Evidentné to bolo nielen v 2. pol. 19. storočia, keď si ako materinský 

jazyk maďarský, slovenský a i. zapisovalo aj viacero Rómov, no rovnako aj po vzniku Česko-

slovenska, keď bola moţnosť prihlásiť sa k osobitnej cigánskej národnosti, čo vyuţilalen 

drobná časť rómskej populácie. V polovici 19. storočia, na základe bachovských sčítaní, bolo 
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v Uhorsku zaregistrovaných 140 – 143 tis. Rómov. Z toho odhadom na území Slovenska ţilo 

asi 11 tis. V nasledujúcom období ich počet postupne vzrastal. V roku 1890 ich na Slovensku 

ţilo asi 12,5 tis.
381

 Z mimoriadneho popisu ľudu z roku 1919 síce nepoznáme priamo skupinu 

cigánskej národnosti, nebola osobitne vyčíslená, no v roku 1921 bol údaj o počte osôb, ktoré 

sa prihlásili k tejto národnosti mimoriadne nízky. Nekorešpondoval so skutočnosťou. 

V Československej republike sa vtedy prihlásilo necelých 8,5 tis osôb k cigánskej národnosti, 

z toho iba 61 v západnej časti Československa. Rómovia boli v tom čase rozptýlení takmer po 

celom Slovensku. Pravda, išlo sčasti aj o dôsledok nízkeho počtu prihlásených osôb. V roku 

1930 ich počet stúpol uţ na vyše 31 tisíc. Vyššia koncentrácia osôb tejto národnosti sa uţ pri 

vyššom počte osôb potvrdila hlavne na východnom Slovensku, v ţupách Zemplín, Šariš, Spiš 

a Gemer. Najviac boli koncentrovaní na juhozápade Gemeru. Podľa nasledujúcich výsledkov 

sčítaní počet Rómov stúpal. Na územne zmenšenom území Slovenska sa v roku 1938 prihlási-

lo k cigánskej národnosti vyše 26 tis. osôb a v odlišných podmienkach v roku 1940 uţ takmer 

37,5 tis. osôb. Na tieto údaje však vplývala aj metodika sčítania, kde sa sprvu mali Rómovia 

povinnosť hlásiť k cigánskej národnosti. Hoci bola táto povinnosť napokon zrušená, sčítací 

komisári, ale pravdepodobne aj samotní Rómovia túto skutočnosť pri zbere údajov veľmi ne-

reflektovali. Vyššia koncentrácia sa zachovávala aj v tom čase na východnom Slovensku, no 

početnejšie skupiny Rómov preukazne ţili aj na Záhorí.
382

 V povojnovom období sa znova 

počet Rómov zniţoval. Identifikácia s okolím a moţnosť deklarovať národnosť sa premietla 

do výsledkov sčítania z roku 1950, keď sa prihlásilo k cigánskej národnosti len 3757 osôb.
383

 

 

Kartogram č. 59: Podiel osôb s cigánskou národnosťou podľa výsledkov sčítania z roku 1940
384
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V minulosti patrilo k početnejšej minorite na Slovensku aj chorvátske obyvateľstvo, ktoré 

sa na Slovensko dostalo uţ v polovici 16. storočia.
385

 Príslušníci chorvátskeho etnika sa usadi-

li najmä na juhozápadnom Slovensku po oboch stranách Malých Karpát, kde sa vytvorili 

prakticky 3 významnejšie oblasti s vyšším počtom chorvátskeho obyvateľstva.Ţili 

v malokarpatskej oblasti (napr. Šenkvice), záhorskej (napr. Záhorská Bystrica) 

a v pridunajskej oblasti (napr. Jarovce, Čuňovo), ktorá bola potvrdená aj údajmi z úradného 

lexikónu z roku 1773. V roku 1880 tvorilo toto obyvateľstvo takmer 68,5% väčšinu 

v Devínskej Novej Vsi a viac ako 63% väčšinu v Chorvátskom Grobe. Vysoký podiel regis-

trovala aj Dúbravka s takmer 27%.
386

 Ešte v čase sčítania v roku 1910 si v Chorvátskom Gro-

be Chorváti udrţali pribliţne 29% podiel. V tomto období uţ však väčšinu tvorili osoby so 

slovenským materinským jazykom, ktoré boli zastúpene takmer 60,5%. Ešte aj v roku 1910 tu 

nachádzame menší počet osôb s chorvátskym materinským jazykom. Napríklad v Devínskej 

Novej Vsi (Bratislava) sa k chorvátčine prihlásilo aţ 1164 osôb.
387

 Na druhej strane je však 

treba povedať, ţe sa pomerne rýchlo prejavil asimilačný tlak jazykového prostredia, ktorému 

boli Chorváti vystavení a vrcholil na prelome 19. a 20. storočia. Uţ v roku 1921 sa 

v Devínskej Novej Vsi (Bratislava) k chorvátskej národnosti neprihlásil nikto a obyvatelia 

obce sa v prevaţnej miere prihlásili k československej národnosti.  

Srbochorvátske obyvateľstvo sa znova objavilo v roku 1950, ako dôsledok pričlenenia bra-

tislavského predmostia Jarovce a Čuňovo po 2. svetovej vojne. 

Kartogram č. 60: Podiel osôb s chorvátskym materinským jazykom podľa výsledkov sčítania z roku 1910
388
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Kartogram č. 61: Podiel osôb so srbochorvátska národnosť podľa výsledkov sčítania z roku 1950
389

 

 

 

Popri  rómskom a chorvátskom obyvateľstve ţili na Slovensku aj príslušníci rôznych ďal-

ších jazykových skupín, no nie vo vysokom počte. Ţili tu v severnej prihraničnej oblasti ne-

početní Poliaci, rozptýlene Rumuni, ktorých máme zachytených sčítaniami v rokoch 1900 

a 1910. 
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VII. Náboţenská skladba obyvateľstva 

 
Skladba obyvateľstva Slovenska podľa náboţenského vyznania je rovnako výsledkom dl-

hodobého historického vývoja. Aj Uhorsko patrilo k regiónom, ktoré v minulosti zaţili mnohé 

náboţenské trenice a vojny. Výsledkom viacerých politických, spoločenských a sociálnych 

zmien bola napokon náboţensky heterogénna spoločnosť. 

Do 16. storočia v Uhorsku dominovala rímskokatolícka cirkev, ku ktorej sa hlásila aj väč-

šina obyvateľstva Slovenska. Na východnom Slovensku ţili aj početnejší veriaci východného 

obradu, keď sa po cirkevnej schizme v 11. storočí rozdelila katolícka cirkev na západnú 

s centrom v Ríme a východnú v Konštantinopole (Istanbule). Východné katolícke obyvateľ-

stvo (pravoslávie) posilňovala kolonizácia na tzv. valašskom práve, ktorá u nás prebiehala 

hlavne v 14 . – 16. storočí. Menšie konfesionálne diaspóry vyváralo na Slovensku aj ţidovské 

obyvateľstvo s judaizmom.
390

 

Po vystúpení Martina Luthera v roku 1517 vo Wittenbergu za reformu rímskokatolíckej 

cirkvi sa jeho myšlienky začali rýchlo šíriť nielen v Nemecku, ale aj v ďalších krajinách. Aj 

na Slovensku našla reformácia svojich priaznivcov uţ v polovici 16. storočí. Postupne sa vy-

formovala do dvoch prúdov, reformovanej (kalvínskej) a augsburského vyznania (luterán-

skej). Dôleţitým momentom pre šírenie a celkový úspech reformácie bolo získanie priazniv-

cov reformácie z najvyšších vrstiev šľachtického obyvateľstva. Rozšíreniu myšlienok Luthe-

rovej reformácie napomohlo aj početnejšie nemecké jazykové prostredie, usadené vo výz-

namnejších mestách Slovenska, ale aj na vidieku. Okrem nemeckého obyvateľstva boli Luthe-

rove myšlienky populárne aj medzi slovensky hovoriacim obyvateľstvom. Maďarské obyva-

teľstvo a časť slovenského obyvateľstva hlavne v oblasti stredného a juţného Zemplína 

a v Uţskej stolici sa priklonila k myšlienkam Jána Kalvína, ktoré sa stali ústrednými 

pre novovznikajúce evanjelické reformované helvétske (kalvínske) vyznanie.  

Rozširovaniu reformácie napomohli zároveň aj nové pomery v Uhorsku a v katolíckej cir-

kvi, keď po bitke pri Moháči s Osmanmi (1526) zahynul panovník a väčšina cirkevnej elity 

a vzápätí sa rozhoreli boje o uhorskú korunu. Tá sa síce napokon dostala do rúk habsburského 

rodu, no Habsburgovci nutne potrebovali podporu domácej šľachty. Hoci sa táto dynastia vy-

značovala výraznou podporou rímskokatolíckej cirkvi, v Uhorsku, vzhľadom k pomerom 

a snahe udrţať si domácu podporu, boli nútení k ústupkom v prospech reformačného hnutia. 

Vnútornú konsolidáciu pomerov v Uhorsku vojensky, ale aj diplomaticky narúšala Osmanská 

ríša, ktorá ohrozovala krajinu prakticky aţ do konca 17. storočia. Stávala sa príleţitostným 

spojencom protihabsbursky naladených domácich šľachticov. Potom ako sa začala intenzív-

nejšia rekatolizácia (protireformácia), v Uhorsku prepukli aj náboţensky vedené boje, spájané 

s osobnými ambíciami niektorých skupín šľachticov a stali sa hnacím motorom stavovských 

povstaní.
391
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Protireformačné hnutie vyvrcholilo v druhej polovici 17. storočia. Jeho výsledkom bolo 

opätovné prinavrátenie dominantného postavenia rímskokatolíckej cirkvi v Uhorsku. 

S procesom rekatolizácie je úzko spojený aj vznik gréckokatolíckej cirkvi. V roku 1646 časť 

duchovných podpísala s rímskokatolíckou cirkvou Uţhorodskú úniu. V praxi to znamenalo, 

ţe značná časť pravoslávnych konvertovala na novú vieru, gréckokatolícku cirkev.
392

 

Upokojenie náboţenských pomerov v krajine sa viaţe prakticky aţ na 18. storočie. Satmár-

sky mier z roku 1711 ukončil obdobie stavovských povstaní namierených proti Habsburgov-

com, kde jedným z dôvodov nepokojov v krajine bola aj náboţenská sloboda nekatolíkov, jej 

nedodrţiavanie a radikálnejšie šírenie rekatolizácie. Potvrdenie náboţenskej slobody ako je-

den z opakujúcich sa výsledkov stavovských povstaní napokon v poslednej štvrtine 18. storo-

čia vyvrcholil vydaním Tolerančného patentu (1781) Jozefom II., ktorým bola umoţnená aj 

nekatolíckym veriacim (evanjelikom luteránom, kalvínom, ortodoxným) sloboda vykonávať 

náboţenské obrady.
393

Tento medzník, ktorým Jozef II. zrovnoprávnil ostatné vyznania, zna-

menal v ďalšom období slobodný rozvoj aj nekatolíckych náboţenských obcí. Náboţenská 

skladba obyvateľstva sa v Uhorsku prakticky v 18. storočí aj v súvislosti s dotvorením sídel-

nej siete ustálila. Kaţdá cirkev sa v ďalšom období osobitne rozvíjala a k dramatickým zme-

nám v náboţenských pomeroch obyvateľstva uţ nedochádzalo.  

Na Slovensku s ohľadom na početnosť a význam náboţenských obcí a cirkví pôsobila rím-

skokatolícka, gréckokatolícka, evanjelická cirkev a. v. vyznania (luteránska), reformovaná 

cirkev (kalvínska) a samozrejme izraeliti (ţidia). Ostatné denominácie boli zastúpené nepo-

četne. Neskôr získavala v 1. polovici 20. storočia výraznejšie pozície na úkor gréckokatolíckej 

cirkvi pravoslávna cirkev. 

Náboţenské vyznanie obyvateľstva sa stalo trvalým predmetom sčítaní ľudu na našom 

území v 19. storočí, kedy sa zapisovalo v sčítacích hárkoch náboţenstvo kaţdého jednotlivca. 

Pre túto charakteristiku bolo štandardné priame zisťovanie. Teda sčítaná osoba deklarovala 

svoju príslušnosť k náboţenstvu (náboţenskej obci). V neskoršom období sa vyţadovalo aj 

dokladovanie, ak osoba uviedla, ţe je bez vyznania.
394

 

Z poslednej štvrtiny 18. storočia máme k dispozícii údaje o rozmiestnení (existencii) jed-

notlivých farností v Uhorsku. Tieto údaje nám zachytil Tereziánsky lexikón sídel z roku 1773. 

Prameň nám však nehovorí nič o samotnej skladbe obyvateľstva podľa náboţenstva, a to isté 

nám v podstate následne prinášajú aj viaceré lexikóny súkromného charakteru, ktoré uvádzajú 

len jedno prevládajúce náboţenstvo. Väčšinu obyvateľstva zachytáva lexikón L. Nagya z roku 

1828, ktorý za jednotlivé sídla vyčíslil počty katolíkov, evanjelikov a ţidovské (izraelitské) 

obyvateľstvo. Z týchto údajov (kartogram č. 63) je zrejmé, ţe na Slovensku prevládalo kato-

lícke náboţenstvo. Potvrdil sa tak nepriamo uvádzaný údaj o početnosti rímskokatolíckych 

a gréckokatolíckych farností z roku 1773. V priemere sa na súčasnom území Slovenska ku 

katolíckemu obyvateľstvu, podľa L. Nagya, hlásilo vyše 74 % obyvateľstva, k evanjelikom 

skoro 23 % a k ţidovskému náboţenstvo 3%. Pravda, nepoznáme zdroje, odkiaľ priamo L. 

Nagy tieto údaje čerpal.  
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Kartogram č. 62: Farnosti na území Slovenska zachytené Tereziánskym lexikónom sídel z roku 1773
395

 

 

 

Kartogram č. 63: Podiel katolíkov (rímskokatolíkov a gréckokatolíkov) na Slovensku podľa lexikónu L. Na-

gya z roku 1828
396

 

 

 

E. Fenyes v pol. 19. storočia diferencoval náboţenstvo populácie na základe údajov, ktoré 

mal k dispozícii z cirkevných schematizmov, kde sa uvádzali aj počty veriacich. Keď porov-
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náme výsledky oboch zdrojov, ukazuje sa nám veľmi podobný obraz. Dominantné pozície 

rímskokatolíckeho náboţenstva (65,5 %) sa nachádzalo hlavne na severe a západe Slovenska. 

Vyše 90 % podiel rímskokatolíkov registrovala horná Orava, Trenčianska ţupa, prevaţná časť 

sídel strednej a hornej Nitry, Hornonitrianska kotlina, stredný a horný Tekov, ale tieţ väčšina 

sídel Záhoria. Na strednom Slovensku bolo zastúpenie rímskokatolíkov podstatne niţšie. Sú-

stredilo sa v západnom Liptove s centrom v Ruţomberku, ale aj na severe Zvolenskej ţupy. 

Východné Slovensko vykazovalo vyšší podiel katolíkov, no tu ţili najmä osoby hlásiace sa ku 

gréckokatolíckemu náboţenstvu (kartogram č. 65).Týkalo sa to prakticky väčšiny sídel pozdĺţ 

severovýchodnej hranice Slovenska, od Spiša po Zemplín. Vysokú koncentráciu gréckokato-

líkov však vidno prakticky na celom východnom Slovensku. V tomto smere sa len potvrdili 

údaje o početných gréckokatolíckych farnostiach v tejto oblasti v poslednej štvrtine 18. storo-

čia. Najzápadnejšie ţili gréckokatolíci na východnom Horehroní v Gemerskej ţupe, kde sa 

koncentrovali pri šumiackej farnosti. Podľa E. Fenyesových údajov prevládali gréckokatolíci 

v takmer 380. sídlach (8,4 %). 

 

Kartogram č. 64: Podiel rímskokatolíkov na Slovensku podľa E. Fenyesa z roku 1851
397

 

 

 

Evanjelické obyvateľstvo sa sústredilo najmä vo viacerých  regiónoch stredného 

a západného Slovenska, no vyššiu koncentráciu mali evanjelici aj na juhovýchode. L. Nagyo-

ve údaje ešte nerozlišovali jednotlivé náboţenstvá. Podľa konkrétnejších E. Fenyesových úda-

joch boli evanjelici a.v. vyznania s podielom 17,1 % sústredení do troch hlavných oblastí.Na 

západnom Slovensku na Myjave a okolí (západná časť Nitrianskej ţupy), severnejšie 

v Turci, dolnej Orave, v strednom a východnom Liptove a v strednom a dolnom Spiši. Napo-

kon malo toto náboţenstvo silné pozície v juţnejších ţupách, stredné časti Hontu, Novohradu, 

Zvolena a Gemeru.  
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Kartogram č. 65: Podiel gréckokatolíkov na Slovensku podľa E. Fenyesa z roku 1851
398

 

 

 

Kartogram č. 66: Podiel evanjelikov na Slovensku podľa lexikónu L. Nagya z roku 1828
399
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Kartogram č. 67: Podiel evanjelikov a. v. vyznania (luteráni) na Slovensku podľa E. Fenyesa z roku 1851
400

 

 
 

Kartogram č. 68: Podiel reformovaných (kalvíni) na Slovensku podľa E. Fenyesa z roku 1851
401

 

 
 

Reformované obyvateľstvo (5,9 %) sa koncentrovalo prevaţne pozdĺţ neskorších sloven-

sko-maďarských hraníc a v dnešnom Maďarsku, teda predovšetkým v maďarskom jazykovom 

prostredí. Na juţnom Slovensku vytváralo dva kompaktnejšie celky. Na juhozápadnom Slo-

vensku ţilo toto obyvateľstvo vo východnej časti Bratislavskej ţupy (východ Ţitného ostro-
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va), v Komárňanskej a na pomedzí severného Ostrihomu, juţného Tekova a západného Hon-

tu. Druhá výraznejšia oblasť začínala na juţnom Gemeri a pokračovala cez Turňu, Abov do 

juţného Zemplína a juţnej časti Uţskej ţupy. Reformované náboţenské obce ďalej na juhu 

zasahovali hlavne do oblastí dnešného severného Maďarska a ďalej na východe pokračovali v 

maďarskom jazykovom prostredí na juhu Podkarpatskej Rusi. 

Príslušníci ţidovského náboţenstva tvorili v 1. polovici 19. storočia na Slovensku pribliţne 

3 % obyvateľstva. Ţili hlavne na západnej a východnej časti Slovenska, ale početnejší boli aj 

v severnejších regiónoch.  

 

Kartogram č. 69: Podiel izraelitov (židov) na Slovensku podľa lexikónu L. Nagya z roku 1828
402

 

 

 

Z uvedených kusých údajov z konca 18. a 1. polovice 19. storočia moţno skonštatovať, ţe 

územie Slovenska patrilo k náboţensky najheterogénnejším oblastiam Uhorska. Táto charak-

teristika sa potvrdila aj z výsledkov moderných sčítaní ľudu od roku 1869 (tab. č. 16). 

V porovnaní s vývojom etnickej štruktúry, ktorej zisťovanie sa po roku 1880 stalo predmetom 

politických tlakov, agitácií a zneuţívania, náboţenské pomery nevykazovali výrazné zmeny 

a moţno konštatovať, ţe ustálená podoba náboţenskej štruktúry na Slovensku pretrvala kon-

tinuitne nielen počas celého 19. storočia, ale aj neskôr po vzniku Československa, počas me-

dzivojnového obdobia. 
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Kartogram č. 70: Podiel izraelitov (židov) na Slovensku podľa E. Fenyesa z roku 1851
403

 

 
 

Tab. č. 16: Náboženská štruktúra obyvateľstva Slovenska 1869 – 1950 (len najpočetnejšie vierovyznania)
404

 

Rok Rímskokatolíci Gréckokatolíci Evanjelici a.v. Reformovaní Izraeliti Iné 

1869* 1 593 804 180 991 407 266 129 333 135 474 1 152 

1880 1 631 472 175 533 375 373 137 211 142 772 1 875 

1890 1 723 662 183 569 381 106 139 256 139 870 775 

1900 1 906 968 197 357 396 563 147 962 142 461 1 177 

1910 2 033 448 198 723 394 753 157 225 140 415 2 260 

1919 2 088 751 203 255 369 414 143 807 139 134 3 946 

1921 2 128 205 193 735 382 428 144 549 135 918 16 035 

1930 2 384 355 213 725 400 258 145 829 136 737 48 889 

1938** 1 956 233 183 736 387 677 13 618 85 045 30 117 

1940** 1 968 241 183 129 388 723 12 921 86 629 15 593 

1950 2 623 198 225 495 443 240 111 702 7 472 31 210 

v % 

1869* 65,1 7,4 16,6 5,3 5,5 0,0 

1880 66,2 7,1 15,2 5,6 5,8 0,1 

1890 67,1 7,1 14,8 5,4 5,4 0,0 

1900 68,3 7,1 14,2 5,3 5,1 0,0 

1910 69,5 6,8 13,5 5,4 4,8 0,1 

1919 70,9 6,9 12,5 4,9 4,7 0,1 

1921 70,9 6,5 12,8 4,8 4,5 0,5 

1930 71,6 6,4 12,0 4,4 4,1 1,5 

1938** 73,6 6,9 14,6 0,5 3,2 1,1 

1940** 74,1 6,9 14,6 0,5 3,3 0,6 

1950 76,2 6,6 12,9 3,2 0,2 0,9 

*Bez údajov za Turniansku ţupu; **Výsledky za rok 1938 a 1940 za územie autonómneho Slovenska a Sloven-

skej republiky (1939 – 1945) zmenšenej o rozsiahle časti najmä juţného a východného Slovenska. 
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VII.1 Rímskokatolícke obyvateľstvo 

Najvyšší podiel v populácii Slovenska vykazovalo rímskokatolícke obyvateľstvo, ktoré po-

stupne zvyšovalo svoj podiel. Z priestorového hľadiska nedošlo k nejakým výraznejším zme-

nám. Rímskokatolíckymi oblasťami bolo najmä severozápadné Slovensko a sever jeho stred-

nej časti. Napríklad na Orave alebo Kysuciach bola táto konfesia zastúpená skoro 100% účas-

ťou prítomného obyvateľstva. Početnejšie zastúpenie rímskokatolíckych veriacich vykazovala 

aj takmer celá stredná a dolná časť Povaţia.  

 

Kartogram č. 71: Podiel rímskokatolíkov na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1869
405

 

 

 

Niţšie zastúpenie malo rímskokatolícke náboţenstvo na strednom Slovensku (Gemer, No-

vohrad) a ešte výraznejšie na východnom Slovensku, hlavne v oblasti severného cípu tohto 

regiónu. Najniţšiu účasť rímskokatolíkov z pohľadu regiónov dlhodobo vykazovalo Myjav-

sko, kde sa koncentrovalo len okolo 10 % tohto obyvateľstva. Podobne nízke podiely však 

zaznamenali aj severovýchodné okresy Svidník, Medzilaborce a Snina. 

Podiel rímskokatolíckeho obyvateľstva sa mierne zvýšil v súvislosti s územnými zmenami, 

ktoré nastali na konci roku 1938, resp. na jar 1939 a po vojne a obnove celistvosti Slovenska 

sa zvýšil na pribliţne na 76 % ako dôsledok povojnových migračných procesov. 
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Kartogram č. 72: Podiel rímskokatolíkov na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1921
406

 

 
 

Kartogram č. 73: Podiel rímskokatolíkov na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1950
407

 

 

 

VII.2 Gréckokatolícke obyvateľstvo 

Gréckokatolícke obyvateľstvo, ktoré sa často spájalo najmä s etnickou skupinou Rusí-

nov,
408

 dosahovalo pribliţne 6 aţ 7% podiel. Toto obyvateľstvo sa koncentrovalo na východ-
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nom Slovensku, najmä v oblasti s prevládajúcim rusínskym osídlením. Treba však zdôrazniť, 

ţe stotoţňovanie gréckokatolíckeho obyvateľstva výlučne s Rusínmi nie je správne. Neplatilo 

to ani v minulosti. Najmarkantnejšie to moţno vidieť v oblasti Horehronia, v ktorom sa gréc-

kokatolícke obyvateľstvo koncentrovalo vo vyššom počte okolo spomenutej šumiackej far-

nosti, no napriek tomu sa nehlásilo k rusínskej alebo ruskej národnosti. Výsledky cenzu 1880 

na Horehroní nezistilo vyšší počet Rusínov.
409

 Výsledky mimoriadneho sčítania z roku 1919 

preukázali na Horehroní vyše 26 % gréckokatolíckych veriacich. Tí ţili najmä v troch najvý-

chodnejších obciach tohto regiónu, Šumiac, Telgárt a Vernár, obyvatelia sa však hlásili 

k slovenskej (československej) národnosti, predtým k slovenskej materinskej reči. Ďalšie sčí-

tania ľudu tieto údaje viac-menej potvrdili. Horehronie v roku 1921 zaznamenalo pribliţne 

19,5% zastúpenie gréckokatolíkov. Podobne aj v oblasti stredného a juţného Zemplína a v 

západnej časti niekdajšej Uţskej ţupy, ktoré sa stali súčasťou Slovenska po vzniku Českoslo-

venskej republiky. Neprevaţovali tu uţ v tomto období osoby rusínskej národnosti, hoci kon-

centrácia gréckokatolíkov bola v týchto oblastiach vysoká. Rusínske osídlenie, ako sme spo-

menuli vyššie, uţ v juhovýchodnej oblasti Slovenska prakticky zanikalo asimiláciou rusínske-

ho obyvateľstva v maďarskom a slovenskom jazykovom prostredí. 

 

Kartogram č. 74: Podiel gréckokatolíkov na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1869
410
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Kartogram č. 75: Podiel gréckokatolíkov na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1910
411

 

 

 

Kartogram č. 76: Podiel gréckokatolíkov na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1919
412
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Kartogram č. 77: Podiel gréckokatolíkov na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1930
413

 

 

 

Kartogram č. 78: Podiel gréckokatolíkov na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1950
414

 

 

 

Najviac veriacich gréckokatolíckej cirkvi sa však koncentrovalo v regiónoch, kde domino-

valo rusínske obyvateľstvo. Išlo najmä o severovýchodný cíp Slovenska (Medzilaborce, Sni-

na, Stropkov a okolie), kde dosahoval podiel tohto náboţenstva  aj vyše 70 %. Gréckokatolíc-

ke obyvateľstvo si zachovávalo vyšší podiel aj v severných častiach Šariša a na Spiši. Naprí-

                                                           
413

 Štatistický lexikón obcí... 1936, c. d. 
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klad v okrese Stará Ľubovňa predstavovali v roku 1930 skoro 42 %. Pribliţne pätinu prítom-

ného obyvateľstva tvorili títo veriaci aj v juhovýchodných okresoch Slovenska (Kráľovský 

Chlmec a Veľké Kapušany), v Trebišovskom regióne skoro 40 %, hoci uţ v medzivojnovom 

období v týchto oblastiach ţili len pozostatky Rusov (Rusínov).  

Medzi obyvateľstvom gréckokatolíckeho vierovyznania sa po vzniku Československa za-

čalo postupne šíriť pravoslávne vyznanie. Napriek tomu, ţe nenadobudlo v medzivojnovom 

období výraznejší vplyv, predsa len „uberalo“ gréckokatolíckej cirkvi veriacich. Pravoslávie 

sa na Slovensko šírilo cez susednú Podkarpatskú Rus, a práve na východnom Slovensku sa aj 

najviac rozšírilo.
415

 K šírenie pravoslávia na Slovensku, resp. v Československu prispela aj 

spomínaná ruská emigrácia, ktorá do Československa imigrovala po ruskej revolúcii. Do roku 

1930 sa počet pravoslávnych zvýšil na vyše 9 tis. a v nasledujúcom období ďalej rástol na 

úkor gréckokatolíkov.
416

V roku 1940 sa na územne zmenšenom Slovensku nachádzalo pri-

bliţne 7,5 tis. osôb hlásiacich sa k pravoslávnemu náboţenstvu
417

 a výsledky cenzu 1950 re-

gistrovali 7986 pravoslávnych veriacich.
418

Jadrom pravoslávnych sa postupne stali severový-

chodné regióny, Svidník, Bardejov a Snina.
419

 

 

Kartogram č. 79: Podiel pravoslávnych na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1950
420
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VII.3 Evanjelické obyvateľstvo augsburského vyznania 

Evanjelické augsburské vyznanie bolo druhou najpočetnejšou náboţenskou skupinou na 

Slovensku. Od polovice 19. storočia však jej podiel mierne klesal z vyše 16 % na 12-13 % 

v medzivojnovom období. Priestorovo ani v prípade tohto obyvateľstva nenastali výraznejšie 

zmeny. Sústredenejší boli na západnom Slovensku, oblasť Myjavy a Starej Turej, kde ich 

podiel dosahoval aj vyše 90 %.V senickom a novomestskom regióne tvorili niečo vyše tretiny. 

Tento výraznejší evanjelický ostrov, ktorý mal staršie historické korene sa udrţal vo vysokých 

podieloch počas celej prvej polovice 20. storočia.  

 

Kartogram č. 80: Podiel evanjelikov a.v. vyznania na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1869
421

 

 

 

Ďalšou výraznejšou oblasťou, v ktorej ţil vyšší počet luteránov bol Liptov, hlavne stredný 

a východný, kde predstavovali viac ako polovicu prítomného obyvateľstva. K tejto výraznej-

šej evanjelickej oblasti patrila aj dolná Orava, Dolný Kubín a jeho širšie okolie, kde ţila 

v medzivojnovom období tretina evanjelikov a. v. vyznania. Pritom horná Orava bola takmer 

čisto rímskokatolícka. Tradičnou evanjelickou oblasťou sa stal aj susedný Turiec, najmä jeho 

stredná a horná časť. Dolný Turiec, v ktorom sa výraznejšie koncentrovalo nemecké obyva-

teľstvo, bol zväčša rímskokatolícky. Vo Zvolenskej ţupe boli evanjelici zastúpení výraznejšie 

prakticky v západnej časti, východná bola rímskokatolícka.  

Výraznejšie zastúpenie mala evanjelická cirkev augsburského vyznania aj na Gemeri, najmä 

v okolí Ratkovej, Revúcej, kde toto obyvateľstvo dominovalo.
422

 Obdobne aj v susednom 

Novohrade a Honte, napr. v okolí Modrého Kameňa. 
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Kartogram č. 81: Podiel evanjelikov a.v. vyznania na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1900
423

 

 

 

Kartogram č. 82: Podiel evanjelikov a.v. vyznania na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1919
424
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 Népszámlálás 1900. 
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 Soznam miest..., c. d.  
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Kartogram č. 83: Podiel evanjelikov a.v. vyznania na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1921
425

 

 
 

Kartogram č. 84: Podiel evanjelikov a.v. vyznania na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1950
426

 

 

 

Rovnako aj na Spiši, v nemeckom jazykovom prostredí ţili početnejšie náboţenské skupi-

ny evanjelikov augsburského vyznania. Na severe išlo hlavne o podtatranské regióny, Poprad, 

Keţmarok a okolie, kde tvorili asi tretinu obyvateľstva. Asi pätinové zastúpenie si udrţiavali 

aj na juhu Spiša v gelnickom región. Spiš predstavoval jednu z konfesionálne najpestrejších 

                                                           
425

 Štatistický lexikón 1927..., c. d. 
426

Sčítání lidu 1950, obecní třídění..., c. d. 
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oblastí Slovenska, kde bolo okrem spomenutých evanjelikov výraznejšie zastúpené aj rímsko-

katolícke a gréckokatolícke obyvateľstvo. 

V povojnovom období sa početnejšie skupiny evanjelikov a. v. vyznania nachádzali aj na 

juhozápadnom Slovensku. 

 

VII.4 Reformované obyvateľstvo 

Reformované kalvínske obyvateľstvo sa rozvíjalo hlavne v maďarskom jazykovom pro-

stredí. Predstavovali pribliţne  4-5 % obyvateľstva Slovenska. Ich podiel mierne poklesol po 

vzniku Československa, následkom odchodu časti maďarsky hovoriaceho obyvateľstva (naj-

mä úradníci s rodinami).Títo veriaci sa zväčša koncentrovali v juţnej prihraničnej oblasti s 

Maďarskom. Preto sa ich počet výraznejšie zníţil po územných zmenách na konci 30. rokov 

20. storočia, keď sa územie juţného Slovenska stalo súčasťou Maďarska. 

Na juhozápadnom Slovensku boli reformovaní koncentrovanejší v okolí Komárna, kde pred-

stavovali asi štvrtinu obyvateľstva. Rovnako boli početní v juţnom a juhovýchodnom Tekove, 

okolie Pastuchova (Pastovce) a Levíc. V tejto oblasti sa hlásilo k reformovanému obyvateľ-

stvu viac ako tretina obyvateľov. 

Na Gemeri sa sústredili najmä v juţnej časti, v regiónoch Tornaľa a Feledince (Jesenské), 

kde predstavovali pribliţne tretinu obyvateľov. Gemerom začala druhá kompaktná oblasť, 

v ktorej bolo usadené reformované obyvateľstvo v početnejších náboţenských obciach. Ţili 

rovnako aj v Rimavskej Sobote a jej okolí, a rovnako aj v juţnejšej časti Roţňavského okresu, 

kde tvoril centrum Plešivec.
427

  

 

Kartogram č. 85: Podiel reformovaných na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1869
428
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 TIŠLIAR, Pavol. Etnická a konfesionálna štruktúra Gemera..., c. d., s. 179. 
428

Az 1869. évi népszamlálás..., c. d. 



135 
 

Ďalej na východ pokračovalo osídlenie reformovaných cez severozápadný výbeţok Turnian-

skej ţupy a pokračoval pod Košicami do juhovýchodného cípu Slovenska. Tu boli výraznejšie 

zastúpení najmä v oblasti Východoslovenskej níţiny (v oblasti Medzibodroţia), kde tvorili 

viac ako tretinu prítomného obyvateľstva (Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany a ich okolie). 
 

Kartogram č. 86: Podiel reformovaných na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1880
429

 

 

 

Kartogram č. 87: Podiel reformovaných na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1921
430
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 Népszámlálás 1880. 
430

 Štatistický lexikón 1927..., c. d. 
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Kartogram č. 88: Podiel reformovaných na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1930
431

 

 

 

Kartogram č. 89: Podiel reformovaných na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1950
432
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VII.5 Izraelitské obyvateľstvo 

Poslednou početnejšou náboţenskou skupinou bolo izraelitské vyznanie, ku ktorému sa 

v tomto priestore hlásilo pribliţne 135-140 tis. osôb (v priemere 4 – 5 %). Tento počet výraz-

ne poklesol ako dôsledok jednak územných zmien, ale najmä násilnými deportáciami ţidov-

ského obyvateľstva počas 2. svetovej vojny.  

 

Kartogram č. 90: Podiel osôb izraelitského náboženstva na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1869
433

 

 

 

Kartogram č. 91: Podiel osôb izraelitského náboženstva na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1880
434
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Spomenuli sme uţ, ţe väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch mimo Slovenska 

a po ukončení vojny a obnove Československa na Slovensku ţila uţ len nepatrná časť 

z pôvodného ţidovského obyvateľstva.  

 

Kartogram č. 92: Podiel osôb izraelitského náboženstva na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1910
435

 

 

 

Kartogram č. 93: Podiel osôb izraelitského náboženstva na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1919
436
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 Népszámlálás 1910. 
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 Soznam miest..., c. d. 
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Kartogram č. 94: Podiel osôb izraelitského náboženstva na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1921
437

 

 
 

Kartogram č. 95: Podiel osôb izraelitského náboženstva na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1930
438
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 Štatistický lexikón 1927..., c. d. 
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Cenzus 1950 zachytil na Slovensku uţ len 7 472 izraelitov.
439

Početnejšie boli osoby izrae-

litského vierovyznania zastúpené hlavne v mestskom prostredí, kde sa organizovali aj počet-

nejšie ţidovské náboţenské obce. Typickejšie to bolo predovšetkým pre oblasti západného 

Slovenska. Na východnom Slovensku boli naopak rozptýlení na vidieku.  

 

Kartogram č. 96: Podiel osôb izraelitského náboženstva na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1950
440

 

 

 

VII.6 Obyvateľstvo ostatných náboţenstiev a bez vyznania 

Podiel iných náboţenstiev a osôb bez vyznania bol pomerne nízky. Pohyboval sa zväčša 

pod jedným percentom za celú skupinu. Zvyšoval sa mierne aţ v medzivojnovom období, keď 

sa na Slovensku registrovalo viacero osôb bez vyznania. V celej Československej republike 

bolo podľa oficiálnych výsledkov z roku 1921 5,3 % obyvateľov bez vyznania a tento podiel 

sa v priebehu 20. rokov zvýšil na pribliţne 5,8 %.
441

 Na Slovensku išlo v roku 1921 o 6 818 

osôb (0,23 %), rozptýlení zväčša po celom území Slovenska. V roku 1930 však počet osôb 

bez vyznania vzrástol na 17 148 osôb (0,51 %). Zvyšovanie tejto skupiny osôb súviselo najmä 

s migráciou českého obyvateľstva na Slovensko. V povojnovom období bolo napočítaných          

9 676 osôb bez vyznania. 
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Kartogram č. 97: Podiel osôb iných náboženstiev na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 1910
442

 

 

 
Kartogram č. 98: Podiel osôb iných náboženstiev a bez vyznania na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 

1921
443
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Kartogram č. 99: Podiel osôb iných náboženstiev a bez vyznania na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 

1930
444

 

 

 
Kartogram č. 100: Podiel osôb iných náboženstiev a bez vyznania na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 

1950
445
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VIII. Ekonomická aktivita obyvateľstva 
 

Ekonomickou aktivitou obyvateľstva zisťujeme zamestnanie obyvateľstva, zdroj obţivy. 

Stručne by sme ho v sledovanom období mohli charakterizovať ako prevaţne zameraný na 

poľnohospodársku činnosť a chov domácich zvierat. Pre obdobie do polovice 19. storočia išlo 

bezpochyby dominantne o prácu v primárnom sektore. V ďalšom období, najmä po spoločen-

sko-politických zmenách v polovici 19. storočia, ktoré značne otriasli uhorskými, v mnohých 

ohľadoch ešte stredovekými vzťahmi, sa začala o svoje miesto postupne hlásiť sprvu skrom-

ná, ale postupne sa zvyšujúca priemyselná výroba.
446

Maďarskou revolúciou sa do čela po-

stupne dostávala uhorská podnikateľská vrstva a mnohé predtým konzervatívne zmýšľajúce 

šľachtické rody rovnako začali s investíciami do výrobnej sféry, priemyslu a obchodu. Uvoľ-

nením poddanských vzťahov, ktoré síce len veľmi pomalým tempom napredovali a riešili sa 

prakticky počas celej druhej polovice 19. storočia, sa postupne uvoľňovali pracovné sily, vyu-

ţiteľné ako pracovná rezerva pre nastupujúci priemysel. V mnohých ohľadoch mali tieto, ale 

aj ďalšie majetkovo-právne, spoločenské a hospodárske zmeny
447

priame dopady na ţivot po-

pulácie.
448

Spomínali sme uţ v predchádzajúcich kapitolách, ţe obdobie 2. polovice 19. storo-

čia bolo hlavne obdobím veľkých migračných pohybov, motivovaných prácou. Tie boli zaprí-

činené práve spomínanými zmenami a zrušením poddanských vzťahov, urbárskych podda-

ných. Zmeny sa týkali vlastníctva pôdy
449

 a pozvoľného ukončenia robotových povinností.
450

 

Netýkalo sa to však zmluvných roľníkov a ţeliarov, ktorí sa museli osobitne z povinností vy-

kúpiť. Nerovnomerne rozdelená pôda, ktorá bola aj výsledkom  nedôsledností v procesoch 

komasácie a segregácie,
451

 začala totiţ vytvárať predpoklady na vhodnejší ţivot menejdetným 

rodinám. Pôda sa navyše dedila a delila. V dôsledku toho začali relatívne rýchlo vznikať eko-

nomicky nesebestačné hospodárstva, čo nútilo ich vlastníkov vyhľadávať aj ďalšie zamestna-

nie na uţivenie početnejšej rodiny, keďţe pôda v extenzívnej forme hospodárenia dávala niţ-

šie výnosy. Týmto spôsobom sa začala výraznejšie prehlbovať agrárna preľudnenosť, keď 

drobená pôda nedokázala uţiť početnejšie rodiny a vyvolala sprvu dopyt po vedľajšej práci, 

neskôr priamo pracovnú migráciu, o ktorej sme hovorili, ţe napokon prerástla do masového 

javu. Nepôsobila však len v smere populačných strát odchodom ľudí, ale začala vplývať aj na 

populačnú klímu určitých sociálnych vrstiev, keď dieťa postupne prestávalo byť vnímané aj 

ako vhodná a lacná pracovná sila, vyuţiteľná pri poľnohospodárskych prácach, ale stávalo sa 

pre ţiviteľa ďalšou osobou, ktorú bolo potrebné uţiviť.  

Viazanosť  populácie na primárny sektor ako základný zdroj obţivy pretrvávala nielen celú 

druhú polovicu 19. storočia, ale pokračovala aj na začiatku 20. storočia. Pokles ekonomicky 

aktívnych v primárnom sektore medzi rokmi 1890 a 1910 bol výraznejší, z takmer 70 – 65 %a 

                                                           
446

ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. The Fertility of Women in the Primary Sector..., c. d. Na Slovensku 

sa uţ pred revolučnými rokmi 1848/1849 rozvíjala textilná výroba a samozrejme veľké tradície malo baníctvo 

a hutníctvo. V 2. pol. 18. storočia pracovalo v baníctve a hutníctve pribliţne 25 tis. osôb. PRŦCHA, Václav 

a kol. Hospodárske dejiny Československa v 19. a 20. storočí. Bratislava : Pravda, 1974, s. 16-17. 
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 Problematiku vývoja primárneho sektora v spoločenských a sociálnych kontextov v 2. pol. 19. storočia po-
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postupne poklesol na 61 % v medzivojnovom období. Stále si teda pôdohospodárstvo udrţia-

valo ako zdroj obţivy na Slovensku prvenstvo.
452

 

 

Tab. č.  17: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v slovenských župách v rokoch 1890 a 1910
453

 

Ţupy, munic. 

mestá 

zo 100 osôb činných bolo činných v triedach povolania 

I.Prvotná 

výroba 

II. Horníc-

tvo a hut-

níctvo 

III. Priemy-

se a ţivnosť 

IV. Obchod 

a úver 
V. Doprava 

VI. VII. 

Ver. Sluţba 

atd, vojsko 

VIII. Ná-

denníci bez 

bliţšieho 

určenia 

IX. Domáce 

sluţobníctvo 
X., XI., iné 

1890 1910 1890 1910 1890 1910 1890 1910 1890 1910 1890 1910 1890 1910 1890 1910 1890 1910 

Bratislava 69,3 64,9 0,1 0,0 12,1 16,2 2,7 2,9 0,7 2,1 2,9 3,2 4,1 2,8 5,7 4,7 2,4 3,2 

Bratislava m. 5,3 3,4 0,0 0,0 34,4 43,2 7,3 8,5 3,0 5,4 17,1 18,9 10,7 2,0 12,5 10,5 9,7 8,1 

Nitra 69,4 66,4 0,0 0,1 13,5 15,1 3,1 3,0 0,7 2,1 2,3 3,2 2,6 2,7 5,2 4,4 2,2 3,0 

Trenčín 74,9 71,7 0,0 0,0 9,2 14,1 1,7 1,9 0,8 2,1 2,5 3,0 1,7 2,0 7,9 3,6 1,3 1,6 

Tekov 69,7 68,8 2,0 1,4 10,7 13,6 2,0 2,0 0,6 1,4 2,3 2,9 3,3 2,1 6,1 3,9 3,3 3,9 

Turiec 63,2 54,6 0,1 0,0 16,9 25,3 1,9 2,3 2,3 5,2 2,0 2,9 4,0 2,0 7,4 5,5 2,2 2,2 

Liptov 68,3 51,5 0,4 0,6 12,7 30,1 1,8 1,9 1,6 2,3 2,5 3,3 5,1 3,2 6,2 5,0 1,4 2,1 

Zvolen 52,0 46 1,1 0,5 20 27,8 3,1 4,1 1,5 3,2 3,3 4,1 7,8 4,8 6,9 5,3 4,3 4,2 

Šariš 69,7 68,7 0,4 0,1 9,5 10,7 1,9 2,6 0,6 1,3 3,7 4,5 4,7 4,1 7,3 4,0 2,2 3,1 

Orava 82,7 82,2 0,0 0,0 5,2 5,9 2,7 2,5 0,3 1,3 1,5 2,0 2,6 1,7 4,1 2,6 0,9 1,8 

Spiš 55,7 48,3 3,6 5,6 15,9 23,1 1,7 2,2 1,2 2,9 4,9 5,0 6,8 3,7 7,4 5,0 2,8 4,2 

Hont 75,0 72,2 1,4 1,1 9,9 12,2 1,6 1,6 0,7 1,6 2,0 2,8 2,0 2,0 4,8 3,3 2,3 3,2 

Štiavnica m. 5,7 6,6 30,3 16,7 22,3 32,8 2,9 3,0 1,1 1,8 3,7 5,9 4,9 4,0 10,2 7,2 18,9 22,3 

Novohrad 6,3 56,8 4,3 6,0 12,4 19,1 1,9 2,2 0,8 2,1 3,1 4,4 3,6 2,3 5,2 4,0 2,4 3,1 

Gemer 62,6 55,1 3,2 4,1 13,9 20,4 1,7 2,1 0,9 2,2 2,9 3,7 6,6 4,2 5,7 4,8 2,5 3,4 

Abauj - Turňa 69,9 70,0 0,6 1,0 10,1 12,1 1,9 2,0 0,7 1,6 2,0 2,9 6,4 3,5 6,3 4,2 2,1 2,7 

Košice m. 2,5 2,2 0,0 0,0 34,6 35,4 6,3 8,2 3,3 5,2 23,2 25,5 8,5 3,3 14,9 11,7 6,7 8,5 

Zemplín 71,1 69,4 0,0 0,0 10,4 13,1 2,6 3,2 1,0 1,9 2,8 3,2 3,9 2,7 6,5 4,2 1,7 2,3 

Uţhorod 72,5 69,4 0,0 0,0 9,0 12,5 2,1 3,1 0,7 2,0 5,8 4,5 3,0 2,4 5,5 4,0 1,4 2,1 

Komárno m. 6,4 5,3 0,0 0,1 22,2 29,6 5,5 6,4 2,0 6,9 39,8 34,8 7,7 2,5 9,7 8,6 6,7 5,8 

Slovenské 

ţupy 
65,3 60,8 1,1 1,3 12,9 17,5 2,5 2,9 0,9 2,3 3,8 4,6 4,3 2,8 6,6 4,6 2,6 3,2 

 

Štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva z prelomu 19. a 20. storočia (tab. č. 17) jas-

ne poukazuje na postupné zvyšovanie moţností zamestnania v priemysle a ţivnostiach. 

Všimnúť si moţno v tomto smere najmä 4 municipálne mestá, Bratislavu, Košice, Komárno 

a Banskú Štiavnicu, ktoré sa tak stávali predovšetkým pre svoje okolie migračne atraktívne. 

Prejavilo sa to výraznejším narastaním počtu ich obyvateľov. Regionálne rástol priemysel 

a ţivnosti výraznejšie tam, kde na jeho rozvoj boli najvhodnejšie predpoklady. Išlo jednak o 

významnejšie banícke oblasti, ţupy Spiš, Zvolen, Gemer, ale vzrástol aj v ďalších regiónoch, 

Liptov, Turiec. 

Uhorský priemysel sa postupne koncentroval predovšetkým na terajšie územie Slovenska, 

kde sa nachádzali pre priemyselnú výrobu v dostatočnom mnoţstve suroviny, ale aj pracovné 
                                                           
452

 FALTUS, Jozef. Zamestnanie obyvateľstva Slovenska a priemyselné závody na Slovensku podľa uhorského 

sčítania k 31. 12. 1910. In: Slovenská archivistika, roč. 22, 2/1987, s. 62-85. 
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sily. Preto po vzniku Československej republiky získal nový štátny útvar najpriemyselnejšiu 

časť bývalého Uhorska.  

 

Tab. č. 18: Retrospektívny pohľad na štruktúru obyvateľstva podľa zdroja obživy v rokoch 1900 - 1930
454

 

Rok 

Hospodárske odvetvie 

Poľnohospodárstvo 

(A) 

Priemysel 

(B) 

Obchod, peňaţníctvo,  

doprava 

(C) 

Ostatné 

1900 66,27 15,78 6,86 11,09 

1910 62,57 18,39 7,99 11,05 

1921 60,63 17,43 7,67 14,27 

1930 56,82 19,07 10,17 13,94 

 

Tabuľka č. 18 sumarizuje podiely základných hospodárskych odvetví na obţive obyvateľ-

stva Slovenska. Je zrejmé, ţe smerovanie slovenského hospodárstva išlo cestou postupného 

zniţovania podielu primárneho sektoru, no len veľmi pozvoľného zvyšovania priemyselnej 

výroby. Po vzniku Československa slovenský priemysel dokonca poklesol ako zdroj obţivy 

obyvateľstva. Slovenské hospodárstvo po vzniku Československa totiţ muselo prejsť proce-

som transformácie. Ten bol ovplyvnený viacerými hospodársko-politickými zmenami. 

V prvom rade sa muselo prispôsobiť novému vnútornému trhu a zároveň sa vysporiadať so 

silnou konkurenciou priemyselnejšej, ale i poľnohospodársky vyspelejšej výrobe západnej 

časti republiky. Rozpadom Rakúsko-Uhorska získala Československá republika aţ 60 – 70 % 

kapacity priemyselnej výroby.
455

 Po tejto stránke sa tak Československo stalo najsilnejším 

nástupníckym štátom rozpadnutej monarchie.
456

Problémom československého hospodárstva 

bolo od počiatku jeho nerovnomerné geografické rozloţenie. České krajiny boli priemyselne 

vyspelejšie ako územie Slovenska, nehovoriac o najvýchodnejšej časti Československa, Pod-

karpatskej Rusi.
457

V československom hospodárstve mali dominantné postavenie české kraji-

ny, v ktorých sa sústreďovalo vyše 90 % priemyselnej výroby, pričom na území Slovenska a 

Podkarpatskej Rusi len zvyšných 10 %. Napriek tomu, ţe východná časť republiky mala jed-

noznačne poľnohospodársky charakter, aţ tri štvrtiny poľnohospodárskej produkcie pochá-

dzali z českých krajín.
458

Na Slovensku k priemyslu začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia 

patrilo asi 17 %, k poľnohospodárstvu však aţ 61 % obyvateľstva. Ekonomicky priemyselnej-

šia západná časť republiky riešila problém straty bývalých odbytísk získaním silnejšej pozície 

na slovenskom a podkarpatskoruskom trhu, čo so sebou prinášalo rastúci tlak na existujúce 

skromné hospodárstvo v týchto oblastiach.
459

 

Československé hospodárstvo v medzivojnovom období prekonalo dve väčšie krízy. Prvou 

bola povojnová recesia.
460

 Prepukla na konci roku 1921 a kulminovala o dva roky neskôr.
461
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Povojnovou krízou sa československé hospodárstvo prakticky prispôsobovalo novým pod-

mienkam na svetovom a vnútornom trhu. Od začiatku roku 1924 postupne došlo 

k prekonávaniu povojnovej krízy a všeobecnému oţiveniu hospodárstva.
462

 Predvojnová 

priemyselný výroba bola dosiahnutá v roku 1925.
463

Po relatívne pokojnom období postupné-

ho vzostupu hospodárstva v rokoch 1924 – 1928 došlo k prvému väčšiemu prejavu krízy 

v poľnohospodárstve.
464

 Po úrode v roku 1928, v dôsledku vysokých prebytkov poľnohospo-

dárskych komodít, postupne poklesli ceny obilia a situácia prerástla do agrárnej krízy a trvala 

do roku 1933.
465

 Omnoho ničivejšou sa stala celosvetová hospodárska kríza, ktorá vo svete 

prepukla koncom roku 1929 a zasiahla prakticky všetky oblasti hospodárstva vo väčšine vy-

spelých krajín sveta. V Československu bol najvyšší pokles výroby zaznamenaný v roku 

1933, a to aţ o 40 %. Hospodárskou krízou najviac postihnutými oblasťami bolo ţeleziarstvo, 

ťaţba uhlia, stavebníctvo, drevospracujúci priemysel, výroba skla a výrazné bolo aj zníţenie 

textilnej výroby, oblasti, ktoré boli výraznejšie zastúpené aj v slovenskom 

stve.
466

K viditeľnejšiemu oţiveniu výroby došlo aţ v roku 1936. 

Po politicky krízových rokoch 1938 a 1939 a vzniku samostatnej Slovenskej republiky 

(1939 – 1945), sa slovenské hospodárstvo postupne dostalo pod vplyv nemeckého kapitálu. 

Vznik svetového konfliktu síce územie Slovenska obchádzal, no priamo sa dotýkal fungova-

nia a rozvíjania slovenského poľnohospodárstva a priemyslu.
467

 Vojnové hospodárstvo bolo 

do značnej miery naviazané na potreby Nemeckej ríše. Zvlášť sa to dotklo strategických pod-

nikov.  

Údaje o ekonomickej aktivite obyvateľstva Slovenska v prvej polovici 20. storočia máme 

k dispozícii iba z plánovaných cenzov a sčítaní poľnohospodárskych a priemyselných podni-

kov a závodov z roku 1930. Priamo sa totiţ zamestnanie obyvateľstva, ako sme spomenuli. 

nezisťovalo ani v predbeţnom sčítaní v roku 1919 a ani v rámci sčítania obyvateľstva na kon-

ci roku 1938. Podrobnejšie výsledky za ekonomickú aktivitu obyvateľstva prinieslo neskôr aţ 

sčítanie ľudu z roku 1940 a po ukončení vojny na Slovensku súpis z roku 1946, ale hlavne 

podrobnejšie výsledky celoštátneho sčítania ľudu z roku 1950. 

 Poľnohospodárstvo a chov dobytka dávalo počas celého medzivojnového obdobia ob-

ţivu najväčšej časti populácie Slovenska, hoci jeho podiel začal výraznejšie klesať. Závislosť 

na primárnom sektore klesla o pribliţne 6 %, pričom obţiva v priemysle a výrobných ţivnos-

tiach stúpla o vyše 7 % a najviac vzrástol podiel v doprave, aţ o 25 %.Po územných zmenách 

na juhu Slovenska v rokoch 1938/1939, keď došlo k odčleneniu najúrodnejších častí Sloven-

ska (Ţitný ostrov, resp. značná časť Podunajskej níţiny), sa uţ podiel primárneho sektora do-
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stal tesne pod 50 %. Pri pohľade na kartogram č. 101 však moţno vidieť, ţe v takmer 450 

obciach na Slovensku pôdohospodárstvo aj na začiatku 40. rokov 20. storočia dominovalo ako 

základný zdroj obţivy s viac ako 90% podielom. Vyšší podiel závislosti na primárnom sekto-

re vykazovali hlavne oblasti Oravy, Liptova, ale najmä potom severnejšie časti Šariša a Zem-

plína.  

 

Tab. č. 19: Celkový počet obyvateľstva Slovenska v pomere k odvetviam v roku 1921, 1930 a1950468 

Rok Pôdohospodárstvo 
Priemysel, 

ţivnosti 

Obchod, pe-

ňaţníctvo 
Doprava 

Štátna, 

verejná 

sluţba, 

slobodné 

povolania 

Vojsko 
Iné a 

Neudané 

1921 1 818 848 530 192 124 153 106 485 105 174 42 833 273 185 

1930 1 892 042 634 797 181 278 157 634 155 983 54 090 253 969 

1950 1 442 812 931 411 180 692 248 936 283 907 - 354 587 

Na 1000 obyvateľov  

1921 606,1 176,7 41,4 35,5 35,1 14,3 91,0 

1930 568,2 190,6 54,4 47,3 46,8 16,2 76,3 

1950 419,1 270,6 52,5 72,3 82,5 - 103,0 

 

Kartogram č. 101: Podiel osôb závislých na primárnom sektore v roku 1940
469
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Kartogram č. 102: Podiel osôb závislých na priemysle a výrobných živnostiach v roku 1940
470

 

 

 

Priemysel a výrobné ţivnosti sa na zmenšenom území Slovenska počas 2. svetovej vojny 

podieľali ako zdroj obţivy skoro 22% obyvateľov. Tí sa koncentrovali hlavne v strednej časti 

Slovenska, vo Pohronskej, v Trenčianskej, ale aj v Tatranskej ţupe. Aj mesto Bratislava vy-

kazovala vysoký podiel osôb závislých na priemysle a výrobných ţivnostiach, ku ktorým sa 

prihlásilo vyše 28 %, ale takmer rovnaký podiel vykazoval aj obchod, ktorý sa podieľal vyše 

25%. Ako hlavné mesto Slovenska, v ktorom sa sústredila väčšina inštitúcií celoštátneho výz-

namu, tu pracovalo aj väčšie mnoţstvo osôb v administratíve (štátnej a verejnej správe). Spolu 

s rodinami tvorili skoro 23 % prítomných osôb. 

Najmenej priemyselne rozvinutým regiónom bolo východné Slovensko, ktoré zaostávalo aj 

na prelome 19. a 20. storočia. 

Aj v povojnovom období pokračovalo zvyšovanie priemyselnej výroby a výrobných reme-

siel, ţivností. V tomto období sa zvyšovala aj stavebná činnosť, sprvu kvôli vojnovým ško-

dám, ale ku koncu 40. rokov aj z pohľadu investícií a reštrukturalizácii povojnového hospo-

dárstva. Na oblasť stavebníctva bola priamo naviazaná skoro 300 tis. skupina osôb. Podiel 

v priemysle stúpol na vyše 27 % a treba povedať, ţe pracovné sily získaval aj naďalej 

z primárneho sektora. Ten poklesol v roku 1950 pod 42 %. Výraznejšie ale rástol sektor do-

pravy a sluţieb.
471
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Kartogram č. 103: Podiel osôb pracujúcich v pôdohospodárstve v roku 1950
472

 

 
 

Kartogram č. 104: Podiel pomáhajúcich v pôdohospodárstve v roku 1950
473

 

 

 

Z kartogramov 103 a 104 je zrejmé, ţe aj na začiatku 50. rokov mala výraznejší podiel prá-

ca v primárnom sektore hlavne v oblasti východného a severného Slovenska. Z nich pomerne 

veľkú časť predstavovali pomáhajúci členovia rodín pri poľnohospodárskych prácach. Išlo 

o pomerne zaujímavú skupinu osôb, ktorá bola početná aj v medzivojnovom období (tab. č, 

20). Vplyvom metodiky sčítania bola v roku 1921 podhodnotená (ţeny v domácnosti),no pod-

                                                           
472
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ľa údajov z roku 1930 tvorili medzi pracujúcimi osobami skoro 11 % a prevaţovali medzi 

nimi ţeny. Hoci nemáme z roku 1950 k dispozícii podrobnejšiu skladbu pomáhajúcich osôb 

v poľnohospodárstve, moţno predpokladať, ţe v tejto skupine mali aj v tomto období prevahu 

ţeny. 

 

Tab. č. 20: Ekonomicky aktívni obyvatelia Slovenska v rokoch 1921 a  1930 podľa pohlavia, na základe úrad-

ných štatistík
474

 

Pohlavie 

Ekonomicky aktívni obyvatelia podľa pohlavia v roku: 

Počet obyvateľov 1921 1930 
Rozdiel 1921/1930  

v % 

1921 1930 
Z nich Z nich Z nich 

Č P S Č P S Č P S 

Muţi 1459540 1614024 803751 167405 1351 877032 163223 653 9,12 –2,50 –51,67 

Ţeny 1541330 1715769 247820 59844 40152 262520 180844 45099 5,93 202,19 12,32 

Spolu 3000870 3229793 1051571 227249 41503 1139552 344067 45752 8,37 51,41 10,24 

v % z počtu prítomných osôb 

Muţi 100 100 55,1 11,5 0,1 54,3 10,1 0,04 * * * 

Ţeny 100 100 16,1 3,9 2,6 15,3 10,5 2,6 * * * 

Spolu 100 100 35 7,6 1,4 35,3 10,7 1,4 * * * 

Podiel pohlaví ekonomicky aktívnej skupiny v % 

Muţi * * 76,4 73,7 3,3 77 47,4 1,4 * * * 

Ţeny * * 23,6 26,3 96,7 23 52,6 98,6 * * * 

Spolu * * 100 100 100 100 100 100 * * * 

Č – činní; P – pomáhajúci členovia rodiny; S – domáce sluţobníctvo 

 

Kartogram č. 105: Podiel osôb príslušných k priemyslu v roku 1950
475
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Priemyselná produkcia (bez výrobných ţivností) sa sústredila rovnako ako v 40. rokoch 

predovšetkým  do oblasti Povaţia, ale tieţ v oblasti baníckych a hutníckych miest a mestečiek 

stredného Slovenska. Najmenej priemyselnej výroby sa nachádzalo aj v tomto období na vý-

chodnom Slovensku. 
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Záver 
Populačný vývoj Slovenska v 18. – 1. pol. 20. storočia nebol priamočiary. Pôsobilo naň 

mnoţstvo faktorov, ktoré ho menili, a ktoré sa priamo odrazili nielen na štruktúrach obyvateľ-

stva, ale aj na celkovom reprodukčnom správaní.  

Pramene, ktoré máme k dispozícii pre poznanie staršieho, historického vývoja obyvateľ-

stva sú rôzneho obsahu, ale najmä kvality. Dotýka sa to hlavne prameňov súpisového charak-

teru a topografických lexikónov súkromnej povahy, z ktorých sme pri analýze vychádzali. 

Tieto limity moţno čiastočne kompenzovať hlbším archívnym bádaním, no najmä prácou 

v regionálnom a lokálnom meradle pouţitím iného typu prameňa, matrík. Súčasný stav báda-

nia na Slovensku, ţiaľ, nie je natoľko rozvinutý, aby sa matričné analýzy stali kvalitnejším 

základom zovšeobecňovania. Pre obdobie druhej polovice 19. storočia uţ máme k dispozícii 

aj údaje dotýkajúce sa vybraných demografických procesov, publikovaných aspoň na ţupnej 

úrovni. Mnohé zdroje hromadného charakteru však doposiaľ neboli spracované, prípadne len 

čiastočne. Predstavujú preto do istej miery výzvu, ale hlavne moţný ďalší smer bádania 

v oblasti historickej demografie. 

Populácia Slovenska za sledovaný čas pravdepodobne vzrástla trojnásobne, ak berieme do 

úvahy aj odhady migračných strát a predpoklad, ţe v 1. polovici 18. storočia sa počet obyva-

teľov Slovenska pohyboval na úrovni pribliţne 1,5-1,6 milióna. Početný stav bol silnejšie 

ovplyvňovaný hlavne migráciami, ale rovnako aj pomerne nízkym populačným prírastkom, 

ktorý bol typický pre tzv. starý demografický reţim. Vyššia plodnosť obyvateľstva bola nega-

tívne vyvaţovaná vysokou úmrtnosťou, ktorá postihovala predovšetkým najmladšiu časť po-

pulácie. Ţiaľ, nemáme k dispozícii takmer ţiadne údaje o migračných procesoch. Keďţe nee-

xistovala presnejšia štatistika, hoci myšlienka podchytiť migračné vlny aspoň početne existo-

vala ešte v 2. pol. 19. storočia, vychádzať môţeme len z demografických modelov, 

z komparácie výsledkov jednotlivých sčítaní ľudu a pomocou zachyteného prírastku obyva-

teľstva v tomto období. 

Výrazným spôsobom do vývoja populácie na Slovensku zasiahli revolučné udalosti 

1848/1849, ktoré viedli v nasledujúcom období k významným zmenám prakticky v kaţdej 

oblasti ţivota spoločnosti. Zrušenie poddanstva, zmeny vlastníctva pôdy, ktorá sa delením 

a dedením drobila a viedla k vzniku drobných políčok, ktoré prestali plniť funkciu ţiviteľa 

rastúceho obyvateľstva a postupná premena uhorského hospodárstva pozvoľna nastupujúcou 

priemyselnou výrobou, začali vytvárať podmienky na výrazné zmeny v ţivote spoločnosti, ale 

aj v reprodukčnom správaní obyvateľstva. Agrárna preľudnenosť vytvárala rezervy pracov-

ných síl pre vznikajúci priemysel, ale tieţ bola v poslednej štvrtine 19. storočia príčinou ma-

sovej pracovnej migrácie mimo Slovensko. Populácia Slovenska takto stratila státisíce obyva-

teľov. Migrácie neskončili ani v medzivojnovom období po vzniku Československej republi-

ky, hoci mali niţšiu intenzitu. 

V medzivojnovom období sa začala výraznejšie prejavovať aj zmena populačnej klímy 

a demografický prechod (revolúcia). Jej začiatky moţno badať uţ na konci 19. storočia a na 

začiatku 20. storočia, kedy sa začal postupne meniť názor niektorých častí spoločnosti na ro-

dinný ţivot, na vstup do manţelstva a počet detí. Pokým bolo dominantným zdrojom obţivy 

poľnohospodárstvo a chov dobytka, bola početná rodina pre vlastníka výhodou. Deti uţ 

v mladšom veku dokázali pomôcť pri poľných prácach a predstavovali lacnú pracovnú silu. 
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Pre budúceho vlastníka teda bolo výhodné vstúpiť do manţelstva skôr a rovnako mať vyšší 

počet detí. Situácia sa však začala meniť zmenami vo vlastníctve pôdy a v mnohých oblas-

tiach vznikom nesebestačných poľnohospodársky podnikov. Hlava rodiny si musela kvôli 

obţive hľadať ďalšie zamestnanie, prípadne sa hlavným stávala práca v iných sektoroch. Prá-

ve v týchto momentoch sa začala početná rodina stávať skôr príťaţou ako výhodou. Zmeny 

v populačnej klíme neprebehli rýchlo, ale pozvoľna nastupovali od konca 19. storočia a preu-

kazne sa v plodnosti obyvateľstva odrazili v medzivojnovom období. Tento proces zdynami-

zovala 1. svetová vojna, ktorá sa prejavila zníţením plodnosti, a to nielen odkladaním sobášov 

na pokojné mierové časy, ale rovnako aj odlúčením muţov bojujúcich na frontoch. Obyvateľ-

stvo Slovenska smerovalo k trojdetnej a dvojdetnej rodine. 

Neskorší nástup demografických zmien v populácii Slovenska, prejavujúci sa zniţovaním 

plodnosti, ale rovnako aj zlepšením úmrtnostných pomerov, znamenal, ţe Slovensko ešte 

v medzivojnovom období patrilo v Európe medzi krajiny s vyššou plodnosťou, ale aj vekovo 

jednou z najmladších európskych populácií. Charakteristické pre obyvateľstvo Slovenska bola 

sprvu pomerne nízka miera gramotnosti. Postupne však rástla, keď sa uţ v 18. storočí vytvori-

li priaznivejšie podmienky k zvyšovaniu gramotnosti aj pre beţný ľud. Určitou brzdou sa stal 

nielen nedostatok učiteľov, predovšetkým vo vidieckom prostredí, ale neskôr ku koncu 19. 

a na začiatku 20. storočia aj maďarizácia škôl. Gramotnosť napredovala aj v medzivojnovom 

období, jednak zlepšením školských pomerov, ale rovnako aj postupným vymieraním starších 

ročníkov osôb, pri ktorých sa negramotnosť vyskytovala vo vyššej miere. 

Z hľadiska populačných štruktúr sme sa venovali hlavne etnicite obyvateľstva. V staršom 

období bola charakterizovaná prevládajúca reč, neskôr v moderných sčítaniach  19. storočia 

uţ máme k dispozícii jazykovú skladbu všetkého prítomného obyvateľstva, po vzniku Česko-

slovenska národnostnú skladbu. Slovensko patrilo k multietnickému priestoru, v ktorom spo-

lunaţívalo viacero jazykových skupín, najmä slovenská, maďarská, nemecká a rusínska reč. 

Definovali sme hranice medzi nimi, prakticky od konca 18. storočia do roku 1950.Zaoberali 

sme sa tieţ otázkou objektivizovania etnickej skladby a jej vnímania najmä v medzivojnovom 

období. Podstatne stabilnejšou štruktúrou, ktorá v priebehu 18. – 1. pol. 20. storočia, nevyka-

zovala výrazné výkyvy, bola náboţenská skladba obyvateľstva. Aj v tomto ohľade moţno 

územie Slovenska označiť ako značne heterogénne. Ţili tu rímskokatolíci, gréckokatolíci, 

evanjelici a.v. vyznania (luteráni), evanjelici reformovaní (kalvíni) a izraeliti. Ostatné deno-

minácie boli menej početné, okrem pravoslávia, ktoré si v medzivojnovom období získavalo 

priaznivcov najmä medzi gréckokatolíckymi veriacimi. Aj tu sme charakterizovali náboţen-

ské hranice a atlas obyvateľstva zachytáva všetky zmeny na obecnej úrovni, ku ktorým od 18. 

storočia došlo.  

Ekonomická aktivita obyvateľstva bola v 18. storočí a v 1. polovici 19.prakticky jedno-

tvárna. Dominoval primárny sektor, poľnohospodárstvo, chov dobytka ako hlavný zdroj obţi-

vy. K významnejším zmenám začalo dochádzať prakticky aţ po revolučných rokoch 

1848/1849, kedy sa zrušením poddanstva a iných, ešte stredovekých vzťahov, začali uvoľňo-

vať spoločenské vzťahy a vznikať predpoklady aj pre rozvoj priemyslu. Ten sa však len po-

zvoľna stával významnejším zdrojom obţivy a poľnohospodárska výroba zabezpečovala ob-

ţivu väčšine obyvateľstva aţ takmer do polovice 20. storočia. 
Osobitne treba hodnotiť vojnové obdobie z konca 30. a prvej polovice 40. rokov predsta-

vovalo z populačného hľadiska, ak neberieme do úvahy územné a priame populačné straty, 
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najmä obdobie prísne plánovanej a vedenej populačnej politiky, ktorá bola riešená národnost-

ne. Pre určité skupiny obyvateľstva (ţidovské a rómske) bola populačná politika segregačná 

a v prípade Ţidov z veľkej časti, transportovaním, likvidačná. Ešte pred vypuknutím 2. sveto-

vej vojny dochádzalo k odchodu českého obyvateľstva zo Slovenska, čo sa zintenzívnilo po 

vzniku Slovenskej republiky (1939 – 1945). V povojnovom období došlo k odsunom nemec-

kého obyvateľstva, k výmene obyvateľstva s Maďarskom, opciou k odchodu časti rusínskeho 

obyvateľstva do Sovietskeho zväzu, ale tieţ k pokusom o presídlenie časti maďarského oby-

vateľstva do západných Čiech. Všetky tieto zmeny, spoločne s migračnými pohybmi vplývali 

na obyvateľstvo Slovenska, na jeho počet, zloţenie, ale aj celkový populačný vývoj. 

Niet pochýb o tom, ţe výskum populačného vývoja Slovenska postupne napreduje. V po-

sledných rokoch bolo publikovaných viacero populačných analýz najmä z obdobia 20. storo-

čia, no nájde sa aj viacero analytických príspevkov pre staršie obdobie. Mnohé príspevky 

hodnotili migračné procesy, populačnú politiku, pramene, metódy získavania dát. Snaţili sme 

sa v posledných rokoch pripraviť pre ďalších bádateľov, ktorí vyuţívajú k svojmu bádaniu aj 

historicko-demografické dáta, predovšetkým základnú databázu údajov vo forme lexikónu 

sídel, atlas obyvateľstva a textovú časť. Našim ďalším zámerom je pokračovať v téme a roz-

vinúť získané výsledky práce ďalším bádaním, predovšetkým o otázky kaţdodennosti a histo-

rickej podmienenosti populačného vývoja Slovenska. 
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