
APVV-‐0199-‐12	  „Historický	  atlas	  obyvateľstva	  Slovenska	  
(18.	  –	  1.	  pol.	  20.	  storočia)“	  	  



Myšlienka	  predbežného	  
sčítania	  a	  jeho	  charakter	  

s  Vznik	  Československa,	  zabezpečenie	  a	  
uznanie	  hraníc	  Slovenska	  

s  Podpora	  mierových	  rokovaní	  v	  Paríži	  

s Organizovanie	  novej	  štátnej	  a	  verejnej	  správy	  
na	  Slovensku	  



Ministerstvo	  s	  plnou	  mocou	  
pre	  správu	  Slovenska	  

Vavro	  Šrobár	   Josef	  Mráz	  



Zisťované	  charakteristiky	  
-‐	  Základné	  identifikačné	  údaje	  (meno	  a	  priezvisko,	  vek,	  
pohlavie,	  rodisko,	  rodinný	  stav)	  
-‐  Pomer	  k	  hlave	  domácnosti	  
-‐  Národnosť	  
-‐  Náboženstvo	  
-‐  Vzdelanie	  –	  (gramotnosť	  obyvateľstva),	  znalosť	  jazykov	  
-‐  Vojenská	  služba	  –	  účasť	  vo	  vojne,	  invalidita	  
	  
	  
-‐	  absencia	  údajov	  o	  ekonomickej	  aktivite	  



Koncepcie	  a	  východiská	  

s  základ	  uhorské	  cenzy	  1900	  a	  1910	  

s  prítomné	  obyvateľstvo	  

s  vnímanie	  etnicity	  =	  materinský	  jazyk	  vs.	  národnosť	  

Cenzus	  1910:	  „...nielen	  reč,	  ku	  ktorej	  sa	  osoba	  prizná	  ako	  
ku	  svojej,	  resp.	  ktorou	  najradšej	  hovorí,	  ale	  aj	  v	  tom	  
zmysle,	  že	  dieťa	  môže	  mať	  odlišnú	  reč	  od	  matky,	  ak	  si	  ju	  
osvojilo	  napríklad	  v	  škole!“	  

1.	  Príprava	  



Národnosť	  sa	  deklaruje	  a	  nepodmieňuje	  

-‐  iba	  jedna	  národnosť	  
-‐  deti	  do	  14.	  rokov	  podľa	  rodičov	  

(hlavy	  domácnosti)	  
-‐  priechodnosť	  národností	  vo	  

všeobecnosti	  –	  napr.	  židovská	  
národnosť	  

-‐	  možná	  recesia,	  vtip,	  nestálosť	  (?)	  



Domovný	  výkaz	  



Termíny	  zberu	  

• 23.	  a	  24.	  marec	  1919	  	  

• 23.	  apríla	  1919	  
• máj	  1919	  

• 	  20.	  a	  21.	  august	  1919	  
	  

• marec	  1919	  vojna	  s	  Maďarskou	  republikou	  rád	  

•  jún	  1919	  vyhlásená	  Slovenská	  republika	  rád	  
•  	  24.	  júna	  1919	  uzavreté	  prímerie	  



2.	  Priebeh	  
s  predlžovanie	  zberu	  údajov	  

s  nedostatok	  sčítacích	  komisárov	  

s  slabá	  informovanosť	  verejnosti	  (nepochopenie...)	  

s  nevhodná	  ročná	  doba	  (sezónna	  migrácia)	  

s  časový	  stres	  	  



3.	  Výsledky	  

s  oficiálne	  až	  na	  jeseň	  1921	  (!)	  

s  Soznam	  miest	  na	  Slovensku	  dľa	  popisu	  ľudu	  z	  roku	  1919.	  
Bratislava	  :	  MPS,	  1920.	  

s  publikovaná	  len	  menšia	  časť	  údajov	  (počet,	  národnosť,	  
náboženstvo)	  

s  mierová	  delegácia	  využila	  upravené	  dáta	  cenzu	  1910	  



Zhodnotenie	  výsledkov	  pre	  
dobovú	  štatistickú	  prax	  

s  existencia	  zoznamu	  kandidátov	  na	  funkciu	  sčítacieho	  
komisára,	  aktívna	  štátna	  a	  verejná	  správa	  

s  rozdelenie	  sčítacích	  obvodov,	  zoznamy	  domov	  

s  priama	  inšpirácia	  cenzu	  1921:	  národnosť,	  materiál	  k	  
porovnaniu	  vybraných	  štruktúr	  obyvateľstva	  (A.	  
Boháč,	  textová	  analytická	  časť	  výsledkov	  cenzu	  1921,	  
In:	  ČSS	  sv.	  9,	  s.	  32-‐129.)	  

s  potvrdené	  využitie	  hárkov	  1919	  po	  strate	  materiálu	  zo	  
sčítania	  1921,	  napr.	  v	  obci	  Krompachy	  



Prevládajúca	  národnosť	  
cenzus	  1919	  



Ďakujem	  za	  pozornosť	  


