
HISTORICA REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY 2022/2156

156–168OBZORY

Historicko ‑demografické bádanie na Slovensku*

PAVOL TIŠLIAR
Tišliar, Pavol: Historical ‑Demographic Research in Slovakia

The paper deals with an overview of historical ‑demographic research in Slovakia. It names 
selected important works that contributed to the enlihtenment of the population history 
of Slovakia and personalities who directly addressed this issue. The paper pays particular 
attention to the institutionalization of historical ‑demographic research in Slovakia and 
workplaces. There, the paper focuses on demographic research, especially in terms of the 
projecting and publishing area.

Key Words Historical Demography; Population Development; Demographic Research; Slo‑
vakia

doi.org/10.15452/Historica.2022.13.0008

Contact Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Masarykova univerzita; 
pavol.tisliar@ucm.sk, tisliar@phil.muni.cz

Úvodom

Záujem o obyvateľstvo a jeho vybrané znaky a charakteristiky sa v prostredí Uhorska roz-
víjal prakticky už od 18. storočia. Súvisel najmä s celkovým rozvojom súpisovej a štatis-
tickej praxe, ktorá sa sprvu viazala najmä na daňové a vojenské oblasti.1 V tomto kontexte 
možno spomenúť najmä Jána Mateja Korabinského,2 ale tiež Andrássa Vályiho,3 ktorých 
práce z prelomu 18. a 19. storočia boli venované zozbieraniu a zverejneniu prvých kom-
plexnejších informácií o počtoch, etnicite či náboženstve obyvateľstva Uhorska. V 19. sto-
ročí sa zasa o  vlastný lexikón sídel pokúsil Lajos Nagya4 a  neskôr aj Elek Fenyes,5 ale 
i ďalší.6 Všetci spomenutí autori boli vo svojej práci previazaní najmä s rozvíjajúcou sa 

* Príspevok je výstupom z realizácie projektu APVV-20-0199 Transformácia populačného vývoja na Slovensku 
v regionálnom pohľade od konca 19. do polovice 20. storočia.
1 TIŠLIAR, Pavol: K vybraným prameňom štatistickej povahy v 18. a 19. storočí. In: Populačné štúdie Slovenska 
8. Bratislava 2016, s. 7–20.
2 KORABINSZKY, Johann Matthias: Geographisch ‑historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Preßburg 
1786; Idem: Atlas regni Hungariae portabilis. Wien 1804.
3 VÁLYI, András: Magyar Országnak leirása, I.–III. kötet. Budan 1796–1799.
4 NAGY, Ludovicus: Notitiae politico ‑geographico ‑statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexa‑
rum. Budae 1828.
5 FENYES, Elek: Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körül‑
ményesen leiratik. Pesten 1851.
6 RAFFELSPERGER, Franz: Allgemeines geographisch ‑statistiches Lexikon aller Österreichischen Staa‑
ten, I–VI. Wien 1845–1853; HORNYÁNSKY, Victor: Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn und der ser‑
bischen Wolwodschaft mit dem temescher Banate. Pest 1858; CZOERNIG, Karl: Etnographie der Östrerreichischen 
Monarchie, I. Wien 1857.
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humánnou geografiou v uhorskom prostredí, ale tiež s postupným rozvojom štátovedy, 
v ktorej hrala dôležitú úlohu charakteristika obyvateľstva a štatistika.7 Takto boli publiko-
vané často prvé a jedinečné informácie o obyvateľstve, no tieto zväčša vychádzali z prame-
ňov rôznej úradnej či neúradnej povahy. Z týchto dôvodov je potrebné ich kvalitu ďalším 
bádaním dodatočne overovať aj z iných dostupných prameňov.

Kvalitnejšie údaje o  stave obyvateľstva v  Uhorsku prinieslo až budovanie modernej 
štatistickej služby a  úspešná realizácia moderných sčítaní obyvateľstva. Ich priamym 
predchodcom boli súpisy z prelomu 18. a 19. storočia. Prvým všeobecným bol vojenský 
súpis vykonaný za Jozefa II. (1784–1787),8 ktorý zachytával všetko obyvateľstvo Uhor-
ska.9 Začiatkom 19. storočia inicioval uhorský snem sčítanie nešľachtického obyvateľstva 
(1804/1805),10 rovnako zamerané na vojenské účely, a  v  prvej polovici 19. storočia sa 
uskutočnil v roku 1828 krajinský súpis, ktorý sa týkal 18–60 ročných osôb.11 Teda tie súpi-
sové akcie zachytili len vybrané časti uhorského obyvateľstva. Vo všeobecných sčítaniach 
sa pokračovalo v Uhorsku až v rokoch 1850/1851 a 1857, kedy sa vykonali tzv. bachovské 
sčítania.12 Štatistická služba sa postupne zaviedla najmä po vzniku štatistického úradu 
a kvalitatívne na vyššiu úroveň sa uhorská štatistika dostala organizovaním pravidelných 
moderných sčítaní ľudu. Prvým bol cenzus z roku 1869 a práve ním sa začalo obdobie 
desiatich ročných cyklov sčítaní obyvateľstva, na ktoré prakticky nadväzujú aj tie súčas-
né.13 Tie spoločne s publikovaním sumárnych údajov o pohyboch obyvateľstva poskytli 
základné údaje aj pre záujemcov o poznanie stavu, ale aj vývoja obyvateľstva v Uhorsku.

Demografia ako prostriedok k zaľudneniu dejín Slovenska

Podnetom pre moderné bádanie populačných dejín v slovenskom prostredí bola najmä 
praktická potreba rozvíjajúcej sa slovenskej historiografie na prelome 19. a 20. storočia. 
Prvé, staršie práce sledovali najmä vybrané špecifické problémy, ako bol počet obyvateľov, 
etnicitu, etnické (jazykové) a geografické vymedzenie populácií. Išlo v tej dobe o pomerne 
živé témy, najmä vo vzťahu k  postaveniu a  vymedzeniu Slovákov a  vôbec slovenského 
 

7 Napr. SCHWARTNER. Martin. Statistik des Königreichs Ungern. I–II. Pest 1809, 1811; HORVÁTH, Mi-
chaëlis. Statistica regni Hungariae et partium eidem adnexarum. Posonii 1802; PÁL, Magda: Neuste statistisch‑
‑geographische Beschreibung des Königreichs Ungarn, Croatien, Slavonien und der ungarischen Militär ‑grenze. 
Leipzig 1832; FÉNYES, Elék: Magyarország statistikája, I–III. Pesten 1842–1843.
8 THIRRING, Gusztáv: Magyarország népessége II. József korában. Budapest 1938; Az első Magyarrországi né‑
pszámlálás (1784–1787). Budapest 1960; II. József népszámlálásának községi adatai. Budapest 1996; Történeti 
statisztikai tanulmányok : Pótlás az első magyarorzsági népszámláláshoz 1786–87. Budapest 1975.
9 ACSÁDI, György: Az 1785–85. évi népszámlálás és az ezen alapuló népesség nyilvántartások. In: KOVAC-
SICS, József (ed.): A történeti statisztika forrásai. Budapest 1957, s. 231.

10 KOVACSICS, József: Bevezetés a történeti statisztika forrásainak tanulmányozásába. In: Idem (ed.): A törté-
neti statisztika, s. 22–23.
11 TIŠLIAR, P.: K vybraným prameňom, s. 12; tiež BOTTLÓ, Béla: Az 1828. évi országos összeírás. In: KOVAC-
SICS, J. (ed.): A történeti statisztika, 1957, s. 254–255; KOVACSICS, J.: Bevezetés a történeti statisztikai, s. 22.
12 CZOERNIG, Karl: Statistisches Handbüchlein für die Oesterreichische Monarchie. Wien, 1861; KOVACSICS, 
J.: Bevezetés a történeti statisztika, s. 24–25; Hírdetés a’magyarországi cs. k. Főkormánytól 1856‑diki junius 20‑ká‑
ról 10,323 sz. a., 12,376 sz.
13 Po sčítaní 1869 sa v Uhorsku konali sčítania ľudu v rokoch 1880, 1890, 1900 a 1910. Výsledky týchto sčítaní 
boli publikované v rozsiahlej edícii Magyar statisztikai közlemények, ale tiež v topografických lexikónoch, ročen-
kách a príručkách, ktoré vydával štatistický úrad v Budapešti.
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územia v rámci Uhorska.14 Autormi týchto prác pritom neboli len historici, ale vzhľadom 
na charakter bádaných tém boli v  tejto oblasti aktívni aj bádatelia z  oblasti etnografie 
a  jazykovedy. Spomenúť možno napríklad známeho etnografa Lubora Niederleho,15 
ktorý sa zaoberal vymedzením slovenského územia na základe výsledkov sčítaní obyva-
teľstva. Ruský demograf Alexej Petrov, ktorý pôsobil v Československu,16 sa vo viacerých 
prácach zaoberal aj rusínskym obyvateľstvom na Slovensku, ktoré považoval striktne 
za Rusov,17 keďže neuznával rusínsku národnosť. Pomerne významná bola práca Jana 
Húseka, etnografa a jazykovedca (dialektológa) pochádzajúceho z českého prostredia.18 
J. Húsek jazykovo vymedzoval slovensko -rusínske pomedzie. Pred ním sa vymedzením 
jazykových hraníc na východnom Slovensku zaoberal aj významný slovenský jazykove-
dec Samuel Czambel.19 Rusínsko -slovenské pomedzie bolo sčasti témou aj Volodymyra 
Hnatjuka, ktorý bol etnografom a prispieval do viacerých etnograficky zameraných časo-
pisov a zborníkov.20 V tom ohľade možno spomenúť aj ďalších autorov, ukrajinského his-
torika Stjepana Tomšivského,21 Alexeja Sobolevského,22 ale tiež nórskeho slavistu Olafa 
Brocha23 či českého slavistu Františka Pastrneka24 a maďarského Pála Balogha.25

Obdobie po prvej svetovej vojne a vzniku Československej republiky prinieslo z popu-
lačného hľadiska na Slovensko nové a aktuálne témy, ktoré stáli za prvými serióznejšími 
demografickými úvahami a  bádaniami. Jednu predstavovala problematika početného 
slovenského vysťahovalectva, ktoré na súčasnom území Slovenska nadobudlo masový 
charakter prakticky už v 70. rokoch 19. storočia. Podnetom k masovým migráciám bol 
nedostatok pracovných príležitostí a výrazná agrárna preľudnenosť slovenského vidieka 
ako výsledok nerovnomerného pozemkového vlastníctva. Vysťahovalectvo sa tak zame-
riavalo na získanie zdroja obživy v zahraničí a často vyústilo do trvalého odchodu nielen 
14 Pozri bližšie napr. BOKES, František: Vývin predstáv o slovenskom území v 19. storočí. Martin 1945.
15 Napr. NIEDERLE, Lubor: Národopisná mapa uherských Slováků na základe sčítání lidu z roku v 1900. Praha 
1903; Idem: Slovanský svět. Praha 1909.
16 PETROV, Alexej Leonidovič: Příspěvky k  historické demografii Slovenska v  XVIII–XIX. století. Praha 
1928; Idem: Sborník Fr. Pestyho Helység névtara  – seznam osad v  Uhrách z. r.  1864–65 jako pramen historicko‑
‑demografických údajů. Praha 1927; Idem: Národopisná mapa Uher podle úředního lexikonu osad z roku 1773. Pra-
ha 1924.
17 Idem: K otázce slovensko -ruské etnografické hranice. Česká revue XVI, 1923, č. 5–6, s. 115nn.
18  HÚSEK, Jan: Národopisní hranice mezi Slováky a karpatorusy. Bratislava 1925.
19 Napr. jeho rozsiahlejšia práca CZAMBEL, Samuel: Slovenská reč a  jej miesto v  rodine slovanských jazykov, 
Čiastka 1: Východoslovenské nárečie. Martin 1906.
20 Spomenúť možno, napr. práce HNATJUK, Volodymyr: Hungarian – Ruthenica. Zapysky Naukovoho tovary‑
stva im. Ševčenka XXVIII, 1899, 2. s. 29–38; Idem: Rusyny Prjašivs’koji eparchiji i ich hovory. Ibidem XXV, 1900, 
1, s. 1–70; Idem: Slovaky čy Rusyny? : pryčynok do vyjasnenna sporu pro nacionaľnisč zachidnych rusyniv. Ibidem 
XLII, 1901, 4, s. 1–81.
21 TOMAŠIVSKIJ, Stjepan: Etnograficna karta Uhorskoji Rusi. In: Stati po slavjanovedenju, III. St. Petersburg 
1910, s. 178–269; Idem: Uhorski rusyny v svitli maďarskoji urjadovoji statystyky. Zapysky Naukovoho tovarystva 
im. Ševčenka LXVI, 1903, s. 1–46; Idem: Pryčynky do piznanna etnohrafičnoji terytoriji Uhorskoji Rusy teper 
i davniše. Ibidem LXVII, 1905.
22 SOBOLEVSKIJ, Alexej: Kak davno russkije živut v Karpatach i za Karpatami : Živaja starina, IV, 3-4, St. Pe-
terburg 1894, s. 60–78.
23 BROCH, Olaf: Studien von der slowakisch ‑kleinrussischen Sprachgrenze in ostl. Ungarn. Kristiania 1897; 
Idem: Weitere Studien von der slowakisch ‑kleinrussischen Sprachgrenze. Kristiania 1899.
24 PASTRNEK, František: Rusíni jazyka slovenského: odpověď pani Vlad. Hnatjukoti. In: LAMINSKIJ, V. I. 
(ed.): Stati po slavjanovedenju, II. St. Peterburg 1906, s. 60–78.
25 BALOGH, Pál: A népfajok Magyarországon. Busapest 1902.
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živiteľov rodín, ale tých po ustálení zamestnania nasledoval zvyšok rodiny. Na sloven-
skom území vrcholilo vysťahovalectvo prakticky začiatkom 20. storočia.26 Hoci vojnový 
konflikt od roku 1914 načas túto migráciu zastavil, v medzivojnovom období sa znova 
začal prejavovať na Slovensku vysoký záujem o získanie vysťahovaleckých pasov. Brzdou 
výraznejších migračných vĺn boli zavedené kvóty a reštrikcie niektorých imigračných kra-
jín.27 Keďže záujem o vysťahovanie bol na Slovensku vysoký a výraznejšie rezonoval v spo-
ločnosti počas medzivojnového obdobia, téma sa diskutovala aj v odborných kruhoch.

Ďalšou významnou témou, ktorá získala v medzivojnovom období väčšiu pozornosť, 
bol celkový pokles manželskej plodnosti. Ten nastal na Slovensku s výraznejším onesko-
rením najmä za západnou Európou, ale rovnako aj za západnou časťou Československa. 
Pokles plodnosti viedol v prvej polovici 20. storočia k postupnému prechodu k menej- 
detným rodinám. V medzivojnovom období, ale ani po druhej svetovej vojne, ešte nebol 
chápaný ako komplex príčin a dôsledkov demografického prechodu (tranzície, revolú-
cie) a zmien v populačnej klíme na Slovensku.28 Príčiny týchto zmien sa hľadali často len 
jednostranne a popisovali skôr najviditeľnejšie problémy v spoločnosti. Išlo najmä o hľa-
danie príčin hospodárskeho charakteru, sčasti v spoločenských a sociálnych oblastiach 
života spoločnosti Slovenska. Problematike znižujúcej sa manželskej plodnosti v med-
zivojnovom období venoval rozsiahly priestor najmä Alojz J. Chura, známy hlavne ako 
zakladateľ modernej slovenskej pediatrie. Spomenúť treba najmä jeho rozsiahle dielo 
Slovensko bez dorastu,29 sumarizujúce niektoré vybrané charakteristiky obyvateľstva 
a  jednoduchú štatistiku založenú predovšetkým na hrubých mierach demografických 
procesov, ktorá mapovala ťažiskovo obdobie 20. a 30. rokov 20. storočia. A.  J. Churu 
možno bezpochyby považovať aj za najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenskej demo-
grafie v  medzivojnovom období. Jeho analýzy boli prekonané až v  50.  rokoch ďalším 
významným predstaviteľom najstaršej demografickej generácie bádateľov na Slovensku. 
Bol ním Ján Svetoň, ktorý sa začal zaujímať o populačný vývoj na Slovensku v 40. rokoch 
20. storočia. J. Svetoň je v slovenskej historiografii známy najmä svojimi komplexnými 
a vyzretejšími prácami z konca 50. rokov. Zaoberal sa v nich nielen vývojom demografic-
kých procesov, a to od konca 18. do polovice 20. storočia, ale tiež vybranými špecifickými 
témami, ako bola zahraničná migrácia a vysťahovalectvo, vplyv ekonomickej aktivity na 
vývoj obyvateľstva v minulosti.30 A. J. Chura a J. Svetoň prakticky pozdvihli na Slovensku 
demografické bádanie na serióznejšiu úroveň a právom ich považujeme za zakladajúce 
osobnosti tejto disciplíny. Je ale potrebné zdôrazniť, že hoci takto vznikli predpoklady 

26 Pozri napr. TIŠLIAR, Pavol: Transformácia plodnosti na Slovensku v 19. a 20. storočí : teoretické a metodické 
východiská z pohľadu historickej demografie. Slovenská štatistika a demografia 25, 2015, č. 2, s. 3–13.
27 Idem: Formy organizovania vysťahovalectva zo Slovenska po vzniku Československej republiky. In: Migračné 
procesy Slovenska (1918–1948). Banská Bystrica 2014, s. 56–71. K problematike výrazného vysťahovalectva zo 
Slovenska sa venovala aj špeciálna konferencia v roku 1928, Československé vystěhovalectví : jeho příčiny, důsledky 
a výhlídky. Praha 1928.
28 Pozri bližšie ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol: Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začia‑ 
tku 21. storočia. Bratislava 2016.
29 CHURA, Alojz J.: Slovensko bez dorastu? I. diel. Bratislava 1936; Idem: Slovensko bez dorastu? II. diel, časť 1. 
Bratislava 1938; Idem – KIZLINK, Karol: Slovensko bez dorastu? II. diel, časť 2. Bratislava 1939. Hlbšej analýze 
A. J. Churových prác sa podrobnejšie venovala D. Hrnčiarová. HRNČIAROVÁ, Daniela: „Slovensko bez doras-
tu?“ od. A. Churu a populačná politika na Slovensku na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia. In: Populačné štúdie 
Slovenska 6. Bratislava 2015, s. 7–32.
30 Z početných prác J. Svetoňa vyberáme najmä práce SVETOŇ, Ján: Obyvateľstvo Slovenska za kapitalizmu. 
Bratislava 1958; Idem: Vývoj obyvateľstva na Slovensku : Výber z diela. Bratislava 1969.
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pre rozvoj demografického bádania na Slovensku, v tomto, ale ani neskoršom, období 
sa nevytvorila na Slovensku „demografická škola“, v  ktorej by sa táto disciplína a  jej 
bádanie rozvíjalo systematicky.

Nové výsledky medzivojnových sčítaní sa na Slovensku stali inšpiráciou pre práce, 
ktoré hodnotili predchádzajúci vývoj najmä v  oblasti národností a  jazykového vymed-
zenia. Branislav Varsik sa takto ešte ako mladík zúčastnil v roku 1921 sčítania ľudu na 
východnom Slovensku.31 Vo svojich pamätiach tento moment opísal ako významný 
a inšpiratívny pre jeho neskoršie práce, v ktorých sa zaoberal aj národnostnou problema-
tikou. Za všetky možno spomenúť jeho publikáciu o jazykových hraniciach na slovensko-
-maďarskom pomedzí.32

Najstaršie demografické práce reflektovali najmä obdobia a vybrané témy, pri ktorých 
bolo možné sa opierať takmer výlučne o niektoré publikované štatistické pramene. Situácia 
sa ale začala v druhej polovici 20. storočia pozvoľna meniť. Bádanie sa postupne rozširo-
valo, a to v súvislosti s aktuálne bádanými témami, ktoré rezonovali v slovenskej historio-
grafii najmä od 60. rokov 20. storočia a vrcholili napokon v 70. a 80. rokoch. Významnejšie 
sa totiž začalo bádať v oblasti utvárania sídelnej siete a osídlenia stredovekého a novove-
kého Slovenska. V tejto súvislosti sa ťažisko bádania postupne presúvalo predovšetkým 
smerom ku klasickému historickému bádaniu v archívoch. Predstaviteľmi tohto obdobia 
sa stala generácia historikov vedecky vyrastajúca najmä od 40. a 50. rokov 20. storočia. 
K  tejto generácii patrili, napr. už spomenutý, Branislav Varsik,33 Alžbeta Gáčová,34 ale 
aj Juraj Žudel,35 ktorého môžeme označiť ako jedného z najvýznamnejších zakladateľov 
historickej humánnej geografie obdobia stredoveku na Slovensku. Pre mladší novovek 
sa stal významným Anton Špiesz, historik zameraný na oblasť sociálnych, ale i spoločen-
ských dejín, pri ktorých sa snažil dejiny „zaľudniť“. Títo autori pracovali najmä s odhadmi 
a výsledky ich práce možno postaviť na rozmedzie geografie obyvateľstva a demografickej 
histórie. Pramene, z ktorých vychádzali, totiž neumožňovali hlbšie analýzy a stáli zväčša 
na odhadoch. Obdobím 18. storočia sa zaoberal aj Pavol Horváth.36 Vo vybraných prácach 
sledoval aj špecifické problémy demografických procesov 18. a 19. storočia, keď už bolo 
možné kombinovať bádanie s prameňmi štatistického charakteru, hoci v mnohých sme-
roch obmedzeného. S bádaním v období 18. a 19. storočia možno spojiť aj ďalšie mená 
známych historikov. Napríklad Július Alberty sa niektorými prácami už priamo hlásil 

31 VARSIK, Branislav: O čom mlčia archívy. Bratislava 1987, s. 41–43.
32 Idem: Národnostná hranica Slovensko ‑maďarská v ostatných dvoch storočiach. Bratislava 1940.
33 Idem: Osídlenie Košickej kotliny, I. Bratislava 1964; Idem: Osídlenie Košickej kotliny, II. Bratislava 1973; Idem: 
Osídlenie Košickej kotliny, III: s osobitným zreteľom na celé východné Slovensko a horné Potisie. Bratislava: 1977; 
Idem: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava 1984.
34 GÁCSOVÁ, Alžbeta: Spoločenská štruktúra mesta Prešova v 15. a v prevej polovici 16. storočia. Historický 
časopis 18, 1970, s. 357–383; Idem: Niektoré aspekty počtu a majetnosti obyvateľov východoslovenských miest 
v stredoveku. In: Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 45–54.
35 ŽUDEL, Juraj: Obyvateľstvo slobodných kráľovských miest na Slovensku v 2. polovici 18. storočia. Geogra‑
fický časopis 39, 1987, s. 148–168; Idem: Osídlenie a pohyb obyvateľstva na červenokamenskom panstve za Fug- 
gerovcov v rokoch 1535–1583. Historický časopis 13, 1965, s. 571–599; Idem: Súpisy obyvateľstva slobodných 
kráľovských miest na Slovensku z 2. polovice 18. storočia. Slovenská archivistika 22, 1987, s. 82–101.
36 ŠPIESZ, Anton: Sociálne rozvrstvenie obyvateľstva Nitrianskej stolice v polovici 18. storočia. Historický ča‑
sopis 6, 1958, s. 48-71; Idem – WATZKA, Jozef: Poddaní v Tekove v 18. storočí : Historicko ‑štatistická monogra‑
fia. Bratislava 1966; HORVATH, Pavol: Obyvateľstvo Slovenska a jeho menlivosť v posledných sto rokoch. Naša 
veda 3, 1956, s. 445–451; Idem: Poddaný ľud na Slovensku v 1. polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
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k historicko -demografickému výskumu.37 Spomenutí autori pracovali stále s ohľadom na 
riešené témy s odhadmi či kusými informáciami, ktoré im ponúkali archívne dokumenty. 
Z hľadiska výsledkov dominovali najmä hrubé miery a snaha zasadiť ich do kontextu.

Osobitne sa o rozvoj historickej demografie na Slovensku zaslúžila Mária Kohútová 
z Historického ústavu SAV. Autorka sa venuje najmä obdobiu 17. a 18. storočia a časť 
jej tvorby sa priamo viaže k bádaniu historicko -demografických tém.38 M. Kohútová sa 
zaoberala najmä hodnotením kvality prameňov hromadného, súpisového charakteru, ale 
rovnako venovala priestor bádaniu v matrikách a snahe o prehľad populačného vývoja na 
Slovensku v období novoveku.

Mladšiu generáciu bádateľov reprezentujú Peter Šoltés, Pavol Tišliar a  Branislav 
Šprocha. Peter Šoltés sa popri sociálnych a kultúrnych dejinách Slovenska v 19. storočí 
venuje aj regionálnemu vývoju obyvateľstva, konfesionálnym a  jazykovým stereotypom 
v 17., ale najmä v 18. a 19. storočí. Spomenúť možno jeho publikáciu o náboženských 
a  etnických vzťahoch na Zemplíne, Spiši a  Šariši,39 príp. ďalšie práce, ktoré majú aj 
historicko -demografický presah.40 Pavol Tišliar sa venuje viac problematike prameňov 
a možnostiam ich využitia,41 ale aj migráciám42 či populačnej a rodinnej politike.43 Bra-
nislav Šprocha sa dlhodobo venuje jednak rozvoju modernej demografie a populačným 
prognózam,44 rovnako však výraznejšie participuje na historickom bádaní. Jeho ťažisko-
vými témami sú vývoj rómskeho obyvateľstva45 a plodnosť obyvateľstva v historickej per-
spektíve.46 B. Šprocha a P. Tišliar spoločne publikovali takmer dvadsať knižných titulov 

37 ALBERTY, Július: Formovanie robotníckej triedy v obvode Brezna. Martin 1981; Idem: Gemer ‑Malohont a Ri‑
mavská Sobota 1848–1918. Banská Bystrica 2008.
38 Napr. KOHÚTOVÁ, Mária: Bratislava podľa daňového súpisu z roku 1715. In: RÁBIK, Vladimír (ed.). Studia 
historica Tyrnaviensia XVI : Litteris ac moribus imbutus. Kraków – Trnava 2014, s. 355–369; Idem: Demografický 
obraz roľníkov na panstve Holíč v 17. storočí. In: FIALOVÁ, Ivana – TVRDOŇOVÁ, Daniela (eds.): Pôdohospo‑
dárstvo v  dejinách Slovenska : tradície, inovácie a  kultúrne dedičstvo. Bratislava 2012, s. 87–98; Idem: Migrácie 
v novoveku a Slovensko. Forum Statisticum Slovacum 3, 2007, č. 3, s. 150–153; Idem: Pramene k výskumu počtu 
obyvateľov v mestách. In: Idem – LOPATKOVÁ, Zuzana a kol.: Metodologické limity historického prameňa. Kraków 
2014, s. 113–121; Idem: Pramene štatistickej povahy. In: MARSINA, Richard – DOBROTKOVÁ, Marta (eds.): 
Studia Historica Tyrnaviensia VII : pramene k slovenským dejinám. Trnava 2008, s. 107–114; Idek: Štruktúra zápis-
níc z katolíckych kanonických vizitácií v 16. a 17. storočí. In: RÁBIK, Vladimír (ed.): Studia Historica Tyrnaviensia 
XVII : pramene k dejinám cirkevnej správy. Trnava 2015, s. 217–226.
39 ŠOLTÉS, Peter: Tri jazyky, štyri konfesie : etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Brati-
slava 2009.
40 Napr. Idem: Konfesionálne zmiešané manželstvá v Uhorsku : Právne normy a sociálna prax do roku. Historic‑
ký časopis 62, 2014, č. 3, s. 415–446.
41 Napr. TIŠLIAR, Pavol: Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919 : Príspevok k populačným dejinám 
Slovenska. Bratislava 2007; Idem: Národnostný kataster Slovenska v roku 1940. Bratislava 2011.
42 Napr. Idem: Formy organizovania vysťahovalectva zo Slovenska po vzniku Československej republiky. In: Mi‑
gračné procesy Slovenska (1918–1948). Banská Bystrica 2015, s. 56–71; Idem: Migračná politika na Slovensku 
v kontexte populačnej politiky v medzivojnovom období. In: Ibidem, s. 44–56.
43 Napr. Idem: Náčrt populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918–1945. In: Idem (ed.). Populačné štúdie 
Slovenska, I. Krakov 2013, s. 19–90; Idem: Smerovanie populačnej politiky na Slovensku po vzniku Českosloven-
ska do roku 1945. In: Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. storočí. Bratislava 2019, s. 9–61.
44 Napr. ŠPROCHA, Branislav – FITALOVÁ, Anna: Late fertility in Slovakia. Sociológia 54, 2022, č. 1, s. 26–52; 
ŠPROCHA, Branislav  – VAŇO, Boris  – BLEHA, Branislav: Prognóza vývoja obyvateľstva v  okresoch Slovenskej 
republiky do roku 2035. Bratislava 2013.
45 Napr. ŠPROCHA, Branislav: Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného 
vývoja. Bratislava 2014.
46 Napr. ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol: Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 
21. storočia. Bratislava 2016.
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a  vyše 50 vedeckých článkov zameraných na populačný vývoj súčasného Slovenska 
v 18.–20. storočí. Z väčších prác je možné spomenúť najmä spoločný projekt historické-
ho atlasu obyvateľstva Slovenska,47 lexikón sídel Slovenska za rovnaké obdobie,48 príp. 
syntéznu prácu o populačnom vývoji Slovenska v poslednom storočí.49 Práce uvedených 
autorov sa ťažiskovo opierajú o štatistický materiál, ktorý v mnohých ohľadoch nebol vyu-
žitý. Využívajú pritom aplikáciu viacerých prístupov modernej demografie.

Najmladšiu generáciu v  súčasnosti predstavujú Ján Golian a  Nikola Regináčová. 
J. Golian sa dlhodobejšie venuje najmä detvianskej populácii. Publikoval viacero vedec-
kých štúdií zameraných na regionálny historicko -demografický vývoj obyvateľstva,50 no 
spomenúť treba najmä jeho monografickú prácu o Podpolianskom obyvateľstve v 19. sto-
ročí,51 ktorá kombinuje archívny výskum s prácnou analýzou matrík a zasadzuje tak skú-
manie populačného vývoja do kontextov každodennosti.

Nikola Regináčová sa venuje najmä košickej populácii,52 v  ktorej hodnotila najmä 
vývoj obyvateľstva v 19. storočí. Využila pritom nielen štatistické pramene, ale rovnako aj 
hlbší a komplexnejší archívny výskum. Spomenúť treba aj jej úvod do historickej demo-
grafie, učebnicu, ktorou zhrnula dovtedajšie základné poznatky a trendy s prihliadnutím 
aj na špecifiká územia Slovenska.53

Pre úplnosť je potrebné spomenúť aj Libora Bernáta, ktorý sa zaoberal dubnickou 
populáciou v 17.–19. storočí. Ide najmä o prácu štatistického charakteru excerpovaním 
matrík.54 V súčasnosti má slovenská historiografia solídne spracované témy vychádzaj-
úce najmä zo štatistického materiálu. Publikovaním lexikónu sídel a historického atlasu 
obyvateľstva vznikla širšia databáza pre poznanie výsledkov súpisov a sčítaní od 18. do 
prvej polovice 20. storočia na miestnej úrovni. Spracovanú máme väčšinu demografic-
kých procesov v prvej polovici 20. storočia a v poslednom čase je priestor venovaný aj 
populačnej politike. Výrazne horšia situácia je predovšetkým pri bádaní s matrikami. Táto 
časovo náročná práca si doposiaľ našla len niekoľko autorov.

Pracoviská rozvíjajúce historicko ‑demografický výskum na Slovensku

Z vyššie uvedeného prehľadu je teda zrejmé, že historickej demografii sa venovali a venu-
jú na Slovensku v podstate len niekoľkí jednotlivci. Napriek tomu aj na Slovensku získa-

47 Výsledkom projektu bol atlas, lexikón sídel a monografia: ČÉPLÖ, Slavomír a kol.: Historický atlas obyva‑
teľstva Slovenska (18. – 1. pol. 20. storočia). Bratislava 2017; TIŠLIAR, Pavol – ŠPROCHA. Branislav: Premeny 
vybraných charakteristík obyvateľstva Slovenska v 18. – 1. pol. 20. storočia. Bratislava 2017.
48 ČÉPLÖ, Slavomír a kol.: Vybrané populačné štruktúry obcí na Slovensku (18.–1. pol. 20. storočia). Bratislava 
2016.
49 ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol: 100 rokov obyvateľstva Slovenska od vzniku Československa po súčas‑
nosť. Bratislava 2018.
50 Napr. GOLIAN, Ján: Vybrané rodinné zvyky v slovenskej vidieckej spoločnosti na prelome 19. a 20. storočia 
(na príklade Podpoľania). Kultúrne dejiny 5, 2014, č. 2, s. 197–220; Idem: Vývoj sobášnosti vo farnosti Detva v ro-
koch 1781–1920. Historická demografie 40, 2016, č. 1, s. 49–92.
51 Idem: Život ľudu detvianskýho : Historicko ‑demografická a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľa‑
ní v dlhom 19. storočí. Ružomberok 2019.
52 REGINÁČOVÁ, Nikola: Košice a sčítania obyvateľov : vývoj počtu obyvateľov Košíc v rokoch 1800–1921. Košice 
2020.
53 Idem: Úvod do historickej demografie. Košice 2015.
54 BERNÁT, Libor: Obyvateľstvo dubnickej farnosti v 17.–19. storočí vo svetle matrík. Kežmarok 2009.
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va historicko -demografická problematika pevnejší status. Hoci sa postupne od polovice 
20. storočia pozvoľna zvyšoval počet bádateľov v tejto oblasti, nevytvorila sa na Slovensku 
doposiaľ špeciálna demografická škola, v rámci ktorej by sa táto disciplína rozvíjala syste-
matickejšie, kontinuálne a ktorá by cieľavedome pripravovala/školila nových bádateľov. 
V súčasnosti sa s historickou demografiou môžu počas štúdia histórie a historických vied 
stretnúť študenti niekoľkých univerzít, či už priamo vo forme prednášok a  seminárov, 
alebo aspoň okrajovo ako súčasť kurzov zameraných na spoločenské, sociálne či hospo-
dárske dejiny.

Absentujúca systematická práca so študentmi v tejto oblasti tak viedla k snahe ukot-
viť historicko -demografické bádanie ako jednu z hlavných špecializácií doktorandského 
štúdia. Táto možnosť vznikla vďaka výraznej podpore Filozofickej fakulty Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FF UCM) v podobe realizácie doktorandského štúdia Pomoc‑
né vedy historické zameraného na rozvoj tzv. moderných historických vied. Napomohlo 
tomu aj bádateľské zameranie členov Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií 
na FF UCM a ich výrazne vyhranená projektová činnosť v posledných rokoch. Špecializá-
cia na oblasť historickej demografie, historickej geografie a heritológie sa priamo odráža 
v celej študijnej časti doktorandského štúdia. Tá obsahuje aj prednášky a semináre zame-
rané na metodológiu výskumu populačných dejín, aplikáciu modernej demografickej 
štatistiky na historické pramene hromadnej povahy a  možnosti ich vizualizácie, ktoré 
dopĺňajú predmety zamerané na prierez etnickými, konfesionálnymi, hospodárskymi 
a spoločenskými dejinami Slovenska v stredoeurópskom kontexte.

Okrem doktorandského štúdia pôsobí na FF UCM aj odborné Centrum pre historickú 
demografiu a  populačný vývoj, ktoré pokračuje s  vydávaním edičného radu Populačné 
štúdie Slovenska.55 Odborné centrum sa v  súvislosti s  personálnymi zmenami v  roku 
2021 preťahovalo z Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci organizačnej štruktú-
ry FF UCM spadá toto Centrum priamo pod organizačnú štruktúru dekanátu, spoločne 
s Výskumným centrom Mateja Bela, ktoré sa zaoberá historicko -geografickým bádaním. 
S oboma centrami sa počíta ako s pracoviskami, ktorých hlavnou úlohou je projektová 
činnosť s možnosťou realizácie postdoktorandských projektov. V týchto centrách pôsobia 
P. Tišliar a B. Šprocha, ale tiež Peter Chrastina rozvíjajúci historickú geografiu.

Projektová činnosť spomenutých autorov bola doposiaľ zameraná najmä na vybra-
né problémy z  populačných dejín Slovenska v  prvej polovici 20. storočia. Takto bolo 
v posledných rokoch riešených niekoľko projektov: Populačná a rodinná politika na Slo‑
vensku v 20. a 21. storočí;56 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce 
sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku;57 Malé dejiny veľkých akcií : sčítania 
ľudu a  súpisové akcie na Slovensku v  rokoch 1919–1950 58 a  Pokračujúca transformácia 

55 Populačné štúdie Slovenska vznikli v roku 2013, kedy bol publikovaný prvý zväzok. V roku 2022 došlo k trans-
formácii Populačný štúdií Slovenska na časopis, vychádzajúci dvakrát ročne.
56 MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0113/17, realizovaný v rokoch 2017–2019, zodp. riešiteľ P. Tišliar; TIŠLIAR, Pavol: 
Smerovanie populačnej politiky na Slovensku po vzniku Československa do roku 1945. In: Populačná a rodinná 
politika na Slovensku v 20. storočí. Bratislava 2019, s. 9–61.
57 MŠVVaŠ SR VEGA č. 2/0057/17, realizovaný v rokoch 2017–2019, zodp. riešiteľ B. Šprocha; ŠPROCHA, 
Branislav – TIŠLIAR, Pavol: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné 
správanie žien na Slovensku. Bratislava 2019.
58 MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0097/20, realizovaný v rokoch 2020–2022, zodp. riešiteľ P. Tišliar. Od roku 2021 
už na FF UCM v  Trnave. [online, 20.  6.  2022] <https://www.minedu.sk/rozpis -dotacii -na -nove -a-pokracujuce-
-projekty -vega -na -rok-2022/>.
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rodinného a  reprodukčného správania na Slovensku v  časovom a  priestorovom aspekte.59 
Tieto projekty boli riešené aj v spolupráci s Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie 
vied a podieľali sa na nej aj viacerí pracovníci historických katedier FF UCM v Trnave, ale 
tiež z Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti odborné centrum rieši význam-
nejší projekt Transformácia populačného vývoja na Slovensku v  regionálnom pohľade od 
konca 19. do polovice 20. storočia, ktorý UCM v  Trnave poskytla Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja.60 

Okrem aktivít na trnavskej UCM sa rozvoj historicko -demografického bádania usku-
točňuje aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde pôsobí na Katedre histórie 
Filozofickej fakulty už spomínaná N. Regináčová, ale tiež Štefan Šutaj či Martin Pekár, 
ktorí sa popri iných historických témach venujú aj vybraným otázkam etnicity a migráci-
ám obyvateľstva. Pri riešení APVV projektu Tendencie vývoja etnických vzťahov na Sloven‑
sku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004–2020) sa zaoberali aj 
niektorými vybranými aspektami populačného vývoja Slovenska.61

Za ďalšie centrum bádania považujeme aj Katedru histórie Filozofickej fakulty Kato-
líckej univerzity v Ružomberku, kde pôsobí už spomínaný J. Golian. V súčasnosti sa pro-
jektovo tento bádateľ zaoberá aktuálnou problematikou dejín epidémií a chorobnosťou 
obyvateľstva na území Slovenska v 19. storočí.62

Záver

Historická demografia na Slovensku sa pozvoľna rozvíja prakticky najmä od polovice 
20.  storočia. Najväčším problémom jej výraznejšieho rozvoja je predovšetkým menší 
počet bádateľov, ktorí sa tejto problematike aktívne venujú. Absencia významnejšieho 
centra historicko -demografického bádania, len výnimočný a ojedinelý výskyt doktorand-
ských prác z  tejto oblasti (prakticky skôr len s presahovým charakterom), sú odrazom 
celkového stavu výsledkov historicko -demografického bádania na Slovensku. V  slo-
venskej historiografii nám absentujú najmä lokálne a  regionálne analýzy postavené na 
podrobnejších rekonštrukciách rodín, na prácach s  matričnými knihami za obdobie 
17. až 19.  storočia. Takmer úplne absentujú výskumy zamerané na staršie dejiny, kde 
sa pohybujeme len vo veľmi hrubých odhadoch v súvislosti s celkovými odhadmi počtu 
obyvateľov Uhorska. V  súčasnosti na Slovensku nemáme dostatočne prebádané ani 
vybrané vojenské a daňové súpisy, chýbajú pritom aj komplexnejšie hodnotenia moder-
ných sčítaní obyvateľstva. Všetky naznačené témy majú jedno spoločné – časovú a fyzic-
kú náročnosť. Práca s matrikami, súpismi, ale aj inými prameňmi hromadnej povahy je 
vždy zdĺhavá a  prináša pomerne málo výsledkov v  porovnaní s  časom, ktorý bádaním 

59 MŠVVaŠ SR VEGA č. 2/0064/20, realizovaný v rokoch 2020–2022, zodp. riešiteľ B. Šprocha. Od roku 2021 
už na FF UCM v  Trnave. [online, 20.  6.  2022] <https://www.minedu.sk/rozpis -dotacii -na -nove -a-pokracujuce-
-projekty -vega -na -rok-2022/>.
60 APVV-20-0199, realizovaný v rokoch 2021–2025, zodp. riešiteľ P. Tišliar. [online, 20. 6. 2022] <http://khist.
ff.ucm.sk/sk/granty -projekty/>.
61 APVV-15-0475, realizovaný v  rokoch 2016–2020, zodp. riešiteľ Š. Šutaj. [online, 20.  6.  2022] <https://
www.upjs.sk/filozoficka -fakulta/katedra -historie/15782/> Webová stránka projektu a  výstupov <https://apvv-
-projekt7.webnode.sk/>.
62 MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0397/21, Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenska v dlhom 
19. storočí, realizovaný v rokoch 2022–2024, zodp. riešiteľ J. Golian. [online, 20. 6. 2022] <https://www.minedu.
sk/rozpis -dotacii -na -nove -a-pokracujuce -projekty -vega -na -rok-2022/>.
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strávime. Navyše štatistika, ktorú takto získame, býva len prostriedkom, ďalším krokom 
k bádaniu a jej kontextové vysvetlenie vyžaduje ešte ďalší čas strávený zväčša v archívoch. 
Niet pochýb o tom, že aj samotná povaha takejto „mravčej práce“ odrádza historikov od 
väčšieho bádateľského zapojenia. Radšej siahnu po spracovaných výsledkoch, často však 
s nekritickým a nesprávnym hodnotením. Situácia sa v tomto smere v posledných rokoch 
zlepšuje, keďže historická demografia býva jedným z predmetov zaradených k štúdiu his-
tórie aspoň vo forme výberového predmetu, hoci nie na každej univerzite na Slovensku.

V súčasnosti je populačný vývoj Slovenska prebádaný najmä v období prvej polovice 
20. storočia. V  posledných rokoch sa intenzívne pracovalo na historickom atlase oby-
vateľstva, ktorý zachytáva všetky významné sčítania a  súpisy obyvateľstva od začiatku 
18. storočia do polovice 20. storočia. Tento atlas dopĺňa lexikón sídel za rovnaké obdobie, 
obsahujúci bohatú dátovú časť zameranú aspoň na základné demografické charakteristi-
ky (počet obyvateľov, náboženstvo, jazyk/národnosť, ekonomická aktivita). V súčasnosti 
sa pracuje na nadstavbe tohto atlasu v podobe regionálneho pohľadu na demografické 
procesy na Slovensku v období od konca 19. do prvej polovice 20. storočia.

Vytvorením Centra pre historickú demografiu a populačný vývoj na FF UCM v Trnave 
veríme, že sa nám v strednodobom či dlhodobom horizonte postupne podarí položiť širšie 
základy systematického výskumu v historickej demografii na Slovensku.
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Summary

Historical-Demographic Research in Slovakia
Historical demography has been gradually developing in Slovakia, especially since the middle of the 
20th century. The biggest problem of its more significant development is, above all, the small number 
of researchers who are actively involved in this research. The absence of significant centre of histor‑
ical‑demographic research, with doctoral theses being only an exceptional and rare occurrence in 
this area (often only with an overlapping character), reflects the overall state of the results of histori‑
cal‑demographic research in Slovakia. In Slovak historiography, we are mainly absent from local and 
regional analyses based on more detailed reconstructions of families and works with record books from 
the period between the 17th and the 19th century. There is almost no absence of research focused on 
older history, where we work with only in very rough estimates in connection with the overall forecast 
of the population of Hungary. We have not have sufficiently researched or selected military and tax 
inventories in Slovakia, while more comprehensive evaluations of modern censuses are also missing. 
All these mentioned topics have two things in common, time and physical demands. Working with reg‑
istries, inventories, as well as other sources is always lengthy and produces relatively few results while 
researching takes lots of time. In addition, the statistics we obtain this way are usually only the first 
step; another step towards in research and its contextual explanation requires even more time spent 
mainly in the archives. Undoubtedly, such “detailed work” discourages historians from engaging in 
more significant research. They prefer to reach for processed results, but often evaluate them uncriti‑
cally and incorrectly. The situation has been improving in recent years, as historical demography is one 
of the courses included in the study of history, at least in the form of an optional subject.

The population development of Slovakia is currently being researched, especially in the period of 
the first half of the 20th century. In recent years, intensive work has been done on the historical popula‑
tion atlas, which captures all the crucial censuses from the beginning of the 18th century to the middle 
of the 20th century. This atlas complements the lexicon of settlements for the same period, containing 
a rich data section focused at least on essential demographic characteristics (population, religion, 
language/nationality, economic activity). We are currently working on the extension of this atlas in 
the form of a regional view of demographic processes in Slovakia in the period from the end of the 19th 

century to the first half of the 20th century.
By creating the Center for Historical Demography and Population Development at Faculty of Arts 

University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, we believe that we will gradually succeed in laying 
a broader foundation of systematic research in historical demography in Slovakia both in short and 
long term.
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