
FamilySearch.org  

Web stránka familysearch.org poskytuje vyhľadávanie príbuzných v matrikách. Stránka bola 

vytvorená dobrovoľníkmi (mormonmi), ktorí prefotili a prepísali údaje z matrík a poskytli ich 

k dispozícii na internet. Vzhľadom na množstvo mravenčej práce sa v tejto databáze ale môžu 

vyskytovať aj chyby: 

• Nepresnosti v prepise mena, priezviska, lokality 

• Neznalosti miestnych reálií, lokálnych priezvisk  

Preto je vhodné si zapísané údaje skontrolovať priamo v matrike (napr. na prefotených 

mikrofilmoch). 

Pri vyhľadávaní informácií o príbuzných v databáze familysearch si musíte najskôr vytvoriť konto: 

 

Napriek tomu, že stránka komunikuje v angličtine, formulár na vytvorenie konta je v slovenčine: 

   



Po vyplnení formulára vám bude zaslaný kontrolný e-mail na adresu, ktorú ste uviedli v 2. kroku: 

 

V tomto e-maili je treba kliknúť na modré tlačidlo na dokončenie vytvorenie konta a môžete sa 

prihlásiť: 

 

Po úspešnom prihlásení môžete začať s vyhľadávaním: 

  

V ponuke Search (hľadať), môžete vyhľadávať: 

- Records (záznamy) 

- Family Tree (rodostromy) 

- Genealogies (rodinná história) 

- Catalog (hľadanie v katalógu genealogických zdrojov) 



- Books (hľadanie v historických knižkách anglo-amerických) 

- Research Wiki 

Základným vyhľadávaním môže byť vyhľadávanie podľa zázanamov: 

 

V tomto prípade môžeme vypĺňať polia:  

- First name - krstné meno 

- Last name - priezvisko 

- Birthplace - miesto narodenia 

- Birth Year (Range) (From - To) – rok narodenia (rozsah) (od – do) 

- Country – krajina (obvykle Slovakia) 

- State of Provinence - kraj 

To sú základné polia, pomocou ktroých môžeme nájsť informácie o príbuzných (Deceased Ancestor’s 

Name – meno zomretých predkov). 

Vyhľadávať (Search with a life event) môžete podľa: 

- Birth – narodenia 

- Marriage – sobáša 

- Residence – bydliska 

- Death – úmrtia 

- Any – podľa čohokoľvek 

Pri vyhľadávaní hľadáte aj blízke osoby: 



- Spouse – manžel, manželka 

- Parents – rodičia 

- Other person – iné osoby 

Záznamy môžete obmedziť podľa: 

- Location – lokality  

- Type – typu udalostí 

- Batch Number – číslo šarže 

- Film Number – číslo filmu 

Klinutím na tlačidlo  začne vyhľadávanie podľa vami uvedených kritérií. Pri úspešnom 

nájdení záznamov a tieto zobrazia: 

 

Klinutím na detaily záznamu (View the record details)   sa zobrazia podrobnejšie informácie: 

 

Kliknutím na ikonu fotoaparátu  sa zobrazí záznam z matriky: 



 

Na tomto zázname je vhodné skontrolovať správnosť prepisu z matriky do databázy. Po kontole sa 

vrátime naspäť do vyhľadávania kliknutím na x v krúžku. 

Na adrese: https://www.familysearch.org/wiki/en/Slovak_Genealogical_Word_List nájdete krátky 

slovník, so slovami súvisiacimi s genealógiou. 

 

 

https://www.familysearch.org/wiki/en/Slovak_Genealogical_Word_List

