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ChronologickChronologickéé úúdaje o sdaje o sččíítantaníí ľľudu na Slovensku v roku udu na Slovensku v roku 
1919 a udalosti ovplyv1919 a udalosti ovplyvňňujujúúce jeho uskutoce jeho uskutoččnenienenie

• 30. december 1918 – uznesenie ministerskej rady: Myšlienka súpisu – praktické
potreby – zistiť počet obyvateľstva, národnostné zloženie

• 18. januára 1919 – mierová konferencia v Paríži

• 24. marec 1919 prvý termín sčítania 

• máj 1919 druhý termín 

• 20. – 21. august 1919 tretí termín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

• 7. decembra 1918 Vavro Šrobár menovaný za ministra ČSR s plnou mocou pre správu 
Slovenska (MPS)

• 12. decembra 1918 – 4. februára 1919 pôsobilo MPS v Žiline → Bratislava

• február 1919 štrajk železničiarov a zamestnancov pôšt a telegrafov 

• 21. marca 1919 Maďarská republika rád (25. marec - stanné právo na Slovensku)

• 20. mája 1919 maďarská červená armáda zaútočila na Slovensko, obsadila  Košice, 
Prešov, Bardejov, Banskú Štiavnicu, Nové Zámky, Zvolen a i.

• 16. jún 1919 bola vyhlásená v Prešove Slovenská republika rád (zanikla 5. júla)

• 24. júna 1919 uzavreté prímerie a do 5. júla maďarské vojsko opustilo Slovensko

––––––––––––––––––––––––––––––-
––––––––––––––––––––



TechnickoTechnicko--organizaorganizaččnnéé zabezpezabezpeččenieenie

• Administratívne oddelenie MPS zodpovedné za vykonanie sčítania

• začiatok februára 1919 – definitívna podoba tlačovín

• nedostatok sčítacích hárkov - prvý termín sčítania (24. marec) ohrozený
(domové výkazy: 560 tis. ks v slovenčine; 90 tis. ks v maďarčine; 50 tis. ks v nemčine; 
okrskové (obecné) sumáre: 30 tis. ks v slovenčine; okresné sumáre: 1000 ks v slovenčine; 
župné sumáre: 200 ks v slovenčine, okrem toho 12 tis. ks inštrukcií v slovenčine a 1000 ks v 
maďarčine)

• 4. apríl 1919 – posledná dotlač župných prehľadov a hárkov v nemčine

• nedostatok popisujúcich povereníkov (sčítacích komisárov) – pomoc z Čiech a Moravy

• reálny termín až august 1919

• 1 popisujúci povereník = 600 obyvateľov žijúcich v 100 domoch na 10km2

• pôvodný návrh: 1 sčítací okrsok = 1 obec

• napokon sa schválilo: 1 sčítací okrsok = 1 – 3 obce

• základná sčítacia jednotka – 1 obývaný dom = 1 sčítací (popisný) hárok



Priebeh sPriebeh sččíítania tania ľľudu z roku 1919udu z roku 1919
• anketa štatistického úradu (v snahe poučiť sa pred celorepublikovým sčítaním)

• obecné zoznamy domov podľa domových čísel

• plne sa prejavil nedostatok vhodných sčítacích komisárov (občianska povinnosť prijať
funkciu povereníka, okrem osôb nad 60 rokov, chorých a lekárov)

• vyšší počet povereníkov zo západnej časti ČSR – nevhodne umiestňovaní – do 
maďarsky hovoriacich oblastí

• povinnosť podať správne informácie pod hrozbou pokuty 2000 korún, alebo 3 
mesiace väzenia

• reakcia obyvateľstva bola rôzna (nezáujem, ľahostajnosť, miestami vojenská
asistencia)

• sčítanie nebolo vykonané v šarišských obciach: Lipovec (Lipovce), Mokrolúky
(Mokroluh), Gulváš (Dulova Ves), Mlynárovce, Olšavka a o v obci Kiskővesd (Klenová) 
na Zemplíne (údaje napokon prevzaté zo sčítania ľudu z roku 1910)

• predlžovanie sčítania (21. august – 31. august) 

• možnosť dvojnásobného sčítania – pracovná migrácia

• ojedinelá propaganda o prihlásení sa k maďarskej, či naopak československej 
národnosti



InInšštrukcie pre popisujtrukcie pre popisujúúcich cich 
poverenpoverenííkov (skov (sččíítactacíích ch 

komiskomisáárov)rov)





VyhlVyhlášáška o zamýka o zamýššľľanom vykonananom vykonaníí ssččíítania tania ľľudu 24. marca 1919 udu 24. marca 1919 
v nemeckom a mav nemeckom a maďďarskom jazykuarskom jazyku



ZZáákladnkladnéé nariadenie o nariadenie o 
popise popise ľľuduudu





Definovanie nDefinovanie náárodnosti pri srodnosti pri sččíítantaníí ľľudu na Slovensku udu na Slovensku 
v roku 1919v roku 1919





Nariadenie o vykonanNariadenie o vykonaníí ssččíítania tania 
ľľudu na polnoc medzi 20. a 21. udu na polnoc medzi 20. a 21. 

augustom 1919augustom 1919

21. augusta – 31. augusta



Poverenie popisujPoverenie popisujúúceho ceho 
poverenpoverenííka (ska (sččíítacieho komistacieho komisáára) ra) 

a obea obežžnníík o sk o súústredenstredeníí
poverenpoverenííkov na kov na ŽŽupnom upnom úúrade v rade v 

LevoLevoččii

MenovacMenovacíí dekrdekréét za popisnt za popisnéého poverenho poverenííkaka

SpiSpiššskskáá NovNováá Ves Ves -- 15. augusta 191915. augusta 1919

Zvolanie popisujZvolanie popisujúúcich poverencich poverenííkov do skov do síídla dla 
žžupnupnéého ho úúradu v Levoradu v Levočči na 18. augusta 1919i na 18. augusta 1919



SoznamSoznam miest na Slovensku miest na Slovensku ddľľaa popisu popisu ľľudu z roku 1919udu z roku 1919

• prvý topografický lexikón Slovenska po vzniku ČSR

• čiastočné výsledky sčítania obsahuje miestopisná časť

• názvy obcí po slovensky (zodpovedný prof. B. Haluzický - prof. L. Niederle: 
„Mistopis a národnostní statistika obcí slovenských“ a Ján Lipský: „Repertorium
Locorum objectorumque in XII. tabulis Mappae Regnorum Hungariae“.  

• 4. – 17. rubrika: charakteristika obyvateľstva (počet, pohlavie, národnosť a 
náboženstvo)

• 18. – 25. rubrika: údaje o matričnom a notárskom úrade, okresnom, 
daňovom, poštovom a farskom úrade, najbližšom telegrafe, železničnej a 
četníckej stanici

• záverečné sumáre za okresy, župy a celoslovenské porovnávania



SSččíítacie tacie úúzemie v roku 1919zemie v roku 1919

• v prípade okresovokresov SninaSnina, Sobrance Sobrance a VeVeľľkkéé KapuKapuššanyany niektoré obce: “... patria 
dľa mierovej smluvy k Slovensku, ale doteraz nachádzajú sa v administratívnej 
správe Podkarpatskej Rusi“
• zo slúžnovského okresu Kapuokresu Kapuššanyany: Botfala (Botfalva); Homoky (Homoky, 
Homok); Jovro-Derma (Őradrma); Ketergiň (Ketergény); Koncház (Konczháza); 
Lekart (Lakárd); Minaj (Minaj); Šišlovce (Sislócz) a Trnovce (Ungtarnócz), celkovo celkovo 
9 obc9 obcíí ss 5235 obyvate5235 obyvateľľmimi
• k SninskSninskéému mu slslúúžžnovsknovskéémumu okresuokresu patrili aj obce: Malé a Veľké Berezné (Kis-, 
Nagyberezna); Bystre (Verhovinabisztra); Domašina (Domasina); Kňahyňa
(Knyahinya); Kostriny (Kosztrina); Ľubňa (Lubnya); Mirče (Mircse); Soľa (Szolya); 
Stričava (Sztricsava); Nová a Stará Stužica (Új-, Ózsztuzsica); Užok (Uzsok); 
Volosjanka (Voloszánka); Záhorb (Zágorb) a Zausina (Zauszina). V sumáre to 
predstavovalo 16 obc16 obcíí ss 12691 obyvate12691 obyvateľľmimi
• z okresu Sobranceokresu Sobrance patrilo pod správu Podkarpatskej Rusi 7 obc7 obcíí: Dubrinič
(Dubrinicz); Huta (Unghuta); Kamenica (Ókemencze); Neviczky (Neviczke); 
Novoselica (Újkemencze); Onakovce (Felsődomonya) a Perečín (Perecsény), 
v ktorých bolo sčítaných celkovo 7167 osôb7167 osôb
• celkovo teda 32 obccelkovo teda 32 obcíí ss 25093 obyvate25093 obyvateľľmimi



Hustota obyvateHustota obyvateľľstva na 1 kmstva na 1 km2 2 podpodľľa výsledkov a výsledkov 
ssččíítania z roku 1919tania z roku 1919

takmer 60 ľudí na 1km2

NZ: 123,65 o. na 1km2

L.Hrádok: 20,53 o. na 1km2



Hustota obyvateHustota obyvateľľstva na 1 kmstva na 1 km22 podpodľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania tania 
z roku 1921z roku 1921

viac ako 61 ľudí na 1km2

NZ: 122,09 o. na 1km2

L.Hrádok: 21,09 o. na 1km2



PrPríírastok obyvaterastok obyvateľľstva podstva podľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania tania ľľudu v udu v 
roku 1921 oproti sroku 1921 oproti sččíítaniu v roku 1919 v %taniu v roku 1919 v %

Prievidza: +31,42 o. na 100 o. z r. 1919

Lemešany: -12,25 o. na 100 o. z r. 1919



Pomer pohlavPomer pohlavíí podpodľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania z roku 1919tania z roku 1919
((maskulinitamaskulinita))

Krupina: 1115m. na 1000ž.

V. Bytča a Čadca: 773m. na 1000ž.



Pomer pohlavPomer pohlavíí podpodľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania z roku 1921tania z roku 1921
((maskulinitamaskulinita))

Trstená: 1066m. na 1000ž.

V. Bytča: 720m. na 1000ž.



- za sčítanie z roku 1919 odrátané obyvateľstvo 32 obcí



Podiel prPodiel príítomných obyvatetomných obyvateľľov ov ččeskoslovenskej neskoslovenskej náárodnosti rodnosti 
vv jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa výsledkov predbea výsledkov predbežžnnéého ho 

ssččíítania obyvatetania obyvateľľov roku 1919 v %ov roku 1919 v %

V. Bytča : 99,53%

D. Streda: 2,82%



Podiel prPodiel príítomných obyvatetomných obyvateľľov ov ččeskoslovenskej neskoslovenskej náárodnosti rodnosti 
vv jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania obyvatetania obyvateľľov ov 

roku 1921 v %roku 1921 v %

V. Slatina : 99,61%

D. Streda: 1,67%



Podiel prPodiel príítomných obyvatetomných obyvateľľov maov maďďarskej narskej náárodnosti rodnosti 
vv jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa výsledkov predbea výsledkov predbežžnnéého ho 

ssččíítania obyvatetania obyvateľľov roku 1919 v %ov roku 1919 v %

D. Streda : 95,27%

Námestovo : 0,06%



Podiel prPodiel príítomných obyvatetomných obyvateľľov maov maďďarskej narskej náárodnosti rodnosti 
vv jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania obyvatetania obyvateľľov ov 

roku 1921 v %roku 1921 v %

Feledince (Jesenské) : 95,47%

Námestovo : 0,04%



Podiel prPodiel príítomných obyvatetomných obyvateľľov nemeckej nov nemeckej náárodnosti rodnosti 
vv jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa výsledkov predbea výsledkov predbežžnnéého ho 

ssččíítania obyvatetania obyvateľľov roku 1919 v %ov roku 1919 v %

Kežmarok : 48,95%

Kr. Chlmec : 0,04%



Podiel prPodiel príítomných obyvatetomných obyvateľľov nemeckej nov nemeckej náárodnosti rodnosti 
vv jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania tania 

obyvateobyvateľľov roku 1921 v %ov roku 1921 v %

Kežmarok : 45,26%

Myjava : 0,04%



Podiel obyvatePodiel obyvateľľov rusov rusíínskej nnskej náárodnosti vrodnosti v jednotlivých jednotlivých 
okresoch podokresoch podľľa predbea predbežžnnéého sho sččíítania obyvatetania obyvateľľov ov 

vv roku 1919 v % roku 1919 v % 

Snina : 71,72%

- - : 0,00%



Podiel obyvatePodiel obyvateľľstva stva veveľľkoruskejkoruskej, ukrajinskej a , ukrajinskej a karpatoruskejkarpatoruskej
nnáárodnosti vrodnosti v jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa výsledkov a výsledkov 

ssččíítania tania ľľudu roku 1921 v % udu roku 1921 v % 

Medzilaborce : 80,02%

- - : 0,00%



Podiel obyvatePodiel obyvateľľstva tzv. inej nstva tzv. inej náárodnosti vrodnosti v jednotlivých jednotlivých 
okresoch podokresoch podľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania obyvatetania obyvateľľstva stva 

vv roku 1919 v %roku 1919 v %
Stropkov : 16,62%

Stará Ďala (Hurbanovo) : 0,06%



Podiel obyvatePodiel obyvateľľstva stva žžidovskej nidovskej náárodnosti vrodnosti v jednotlivých jednotlivých 
okresoch podokresoch podľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania tania ľľudu zudu z roku 1921 v % roku 1921 v % 

Stropkov : 11,91%

V. Slatina : 0,02%





Podiel obyvatePodiel obyvateľľstva stva žžidovskidovskéého vierovyznania ho vierovyznania 
vv jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania tania 

obyvateobyvateľľstva vstva v roku 1919 v % roku 1919 v % 

Stropkov : 13,39%

V. Slatina : 0,39%



Podiel obyvatePodiel obyvateľľov rov ríímskokatolmskokatolííckeho vierovyznania ckeho vierovyznania 
vv jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa sa sččíítania obyvatetania obyvateľľstva stva 

zz roku 1919 v % roku 1919 v % 

KNM : 99,06%

Medzilaborce : 6,92%



Podiel obyvatePodiel obyvateľľov grov grééckokatolckokatolííckeho vierovyznania ckeho vierovyznania 
vv jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa sa sččíítania obyvatetania obyvateľľstva stva 

zz roku 1919 v % roku 1919 v % 

V. Svidník : 86,76%

- - : 0,00%



Podiel obyvatePodiel obyvateľľov evanjelickov evanjelickéého ho –– augsburskaugsburskéého ho 
vierovyznania vvierovyznania v jednotlivých okresoch  podjednotlivých okresoch  podľľa výsledkov a výsledkov 

ssččíítania obyvatetania obyvateľľstva vstva v roku 1919 v % roku 1919 v % 

Myjava : 91,03%

Sabinov : 0,03%



Podiel obyvatePodiel obyvateľľov evanjelickej ov evanjelickej –– reformovanej cirkvi reformovanej cirkvi 
vv jednotlivých okresoch podjednotlivých okresoch podľľa výsledkov sa výsledkov sččíítania tania 

obyvateobyvateľľstva zstva z roku 1919 v% roku 1919 v% 

Kr. Chlmec : 36,32%

- - : 0,00%





ZZááverver

• prvé sčítanie obyvateľstva Slovenska po vzniku ČSR

• poskytlo skúsenosti k riadnemu celorepublikovému sčítaniu v roku 1921

• Výnimočnosť sčítania: iný pohľad na obyvateľstvo Slovenska voľbou rozdielneho  
obdobia sčítania – staršie a nasledujúce mimo poľnohospodárskej sezóny

• Publikované výsledky: Soznam miest poskytuje základné údaje o sídelných 
jednotkách a ich administratívnom začlenení – je vhodný na identifikáciu sídiel  

• ďalší archívny výskum - a. fondy notárskych a slúžnovských a župných úradov 

• otázky dopadu 1. svetovej vojny na obyvateľstvo, doba zavedenia maďarčiny do 
verejného života obcí, príp. ďalšie nepublikované údaje



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť......


	Prvé slovenské sčítanie ľudu z roku 1919

