
Genealógia
spracované podľa www.geni.sk

http://www.geni.sk/


Úvod

• Genealógia je pátranie po rodinnej histórii a jej štúdium

• Pomôže nám zistiť z akej rodiny pochádzame

• Objavujeme svojich predkov a príbehy ich života

• Štúdium rodiny si vyžaduje obete (nielen čas a finančné prostriedky)

• Zistíte mnoho vecí, ktoré mali byť navždy zabudnuté

• Odhalíte poetické ale aj temné príbehy



Začíname

• Pátranie začíname doma

• Hľadáme rodné listy predkov, sobášne a úmrtné listy, občianske 
preukazy a ich historické alternatívy

• Ďalšie hľadanie pokračuje u príbuzných, hľadáme podobné 
dokumenty

• Počúvame historky, legendy a ďalšie informácie z pamäte príbuzných

• Pýtajme sa citlivo aby to nevyznelo ako výsluch

• Výsledky zistení je vhodné si hneď zaznamenávať, aj rozporné a 
nejasné informácie, ktoré navzájom nezapadajú



Začíname – otázky pre príbuzných

• Aké je vaše celé meno?

• Kedy a kde ste sa narodili?

• Kde ste v priebehu života žili?

• Kedy a kde ste sa oženili, rozviedli, ovdoveli?

• Aké školy ste navštevovali, aké ste dosiahli vzdelanie?

• Čím ste sa živili?

• Boli ste v armáde?

• Akého ste vierovyznania?

• Máte nejaké fotografie zo svojho života?



Ako môžeme spracovať výsledky

• Vývod:
• Pyramídový typ

• Začína pátračom

• Pokračuje priamymi predkami

• Rozrod:
• Opačný typ

• Na vrchu sú najstarší predkovia

• Na spodku súčasní príbuzní

• Rodokmeň:
• Rozrod po mužskej línii



Pripravujeme rodostrom

• Spíšeme mená všetkých známych príbuzných

• Doplníme ich dátumami narodenia, úmrtia a pod.

• Graficky vyznačíme vzťahy medzi príbuznými

• Vyberieme si vetvu rodiny, ktorú budeme sledovať (najčastejšie po 
otcovi – kvôli rovnakému priezvisku)

• Rozbehneme pátranie v línii otec (a jeho súrodenci), starý otec (a jeho 
súrodenci), prastarý otec ...

• Ku každému členovi rodostromu priradíme manžela (manželku)



Dopĺňame informácie

• Z rodného listu osoby, o ktorej sústreďujeme informácie, okrem jej 
osobných údajov zistíme:
• Meno a priezvisko rodičov
• Miesto a dátum ich narodenia
• Bydlisko rodičov v čase narodenia uvedenej osoby (dieťaťa)
• Informácie o ďalších deťoch (súrodencoch)

• Nasledovne je možné si vyžiadať prístup do matriky, z ktorej je možné 
získať rodné listy rodičov, ich sobášny list a úmrtné listy a pod.

• Zo sobášneho listu rodičov získate informácie o ich rodičoch 

• Z databázy cintorínov sa dajú získať údaje o úmrtí



Matriky (stručná história)

• Vedené cirkevnými inštitúciami, predovšetkým rímskokatolíckou cirkvou; od roku 
1781 po vydaní Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. umožnené aj iným cirkvám 
(vznik matrík evanjelických farností či židovských náboženských obcí)

• Od roku 1885 oficiálne vedené štátne matriky na obecných úradoch

• Cirkevné matriky boli neskôr zoštátnené a nachádzajú sa v štátnych archívoch

• Obecné matriky z obdobia 1886 – 1906 sú uložené v pobočkách štátnych archívov

• V štátnych archívoch sú verejne k dispozícii informácie staršie ako 100 rokov 

• Nahliadnutie do matrík ako aj ďalšie veci s tým súvisiace (odpisy, kopírovanie, 
fotografovanie a pod.) sú spoplatnené



Čo je matrika?

• Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa 
narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a 
štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli 
manželstvo alebo zomreli v cudzine.

• Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a 
údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie 
osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode 
manželstva (ďalej len matričné udalosti), ak tento zákon neustanovuje inak

• Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí osobitne. 
Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa 
vedie ako jediná.



Matrika, verejné listiny, výpisy

• Matrika je verejná listina.

• Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len 
úradný výpis), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike 
a doslovné výpisy z matrík.

• Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje 
ustanovené osobitným zákonom alebo potrebné na uplatnenie 
nárokov fyzickej osoby v cudzine.

• Doslovný výpis obsahuje všetky údaje zapísané v matrike v pôvodnom 
aj zmenenom stave.



Matrika, verejné listiny, výpisy

• Nahliadnúť do matriky môže len člen rodiny, za ktorého sa považuje 
manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade 
preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

• V štátnych matrikách hľadávame údaje o osobe, ktorá nás zaujíma na 
základe nasledovných údajov

meno a priezvisko – dátum a miesto narodenia – rodičia 

• V cirkevných matrikách sú to tieto údaje

vierovyznanie – farnosť – obec – v ktorom štátnom archíve sa uvedené cirkevné   
matriky nachádzajú – ďalej ako v prípade štátnych matrík



Digitalizované matriky

• Súčasný boom: www.familysearch.org/search/collection/1554443

• Stránka je vytváraná dobrovoľníkmi (mormónmi):
• Nepresnosti v prepise mena, priezviska, lokality

• Neznalosti miestnych reálií, lokálnych priezvisk 

• Záznamy treba hľadať predovšetkým v matrikách

• Prepis databázy slovenských matrík: 
http://csaladfa.palmai.eu/felvidekiak/

• Mikrofilmy na stránke www.familysearch.org obsahujú snímky matrík 
(hľadáme vo formáte: Slovakia, názov okresu, názov obce/farnosti)

http://www.familysearch.org/search/collection/1554443
http://csaladfa.palmai.eu/felvidekiak/
http://www.familysearch.org/


Vojenské archívy

• Užitočné informácie je možné získať aj prostredníctvom vojenských archívov, 
podmienkou je, aby uvedená osoba bola v minulosti odvedená, t.j. bola vojakom:
• Vojenský ústredný archív Praha (http://www.vuapraha.cz/), ktorého súčasťou je Vojenský historický archív 

(VHA). VHA zabezpečuje odbornú starostlivosť o archiválie vojenského charakteru pokrývajúce obdobie od 
roku 1723 do 1989.

• Vojenský historický ústav Bratislava (http://www.vhu.sk/), ktorého súčasťou je organizačná zložka 
Bádateľňa, ktorá zaisťuje služby pre verejnosť a prístup k archívnym dokumentom.

• Obe inštitúcie umožňujú štúdium materiálov priamo na mieste, ale taktiež na základe písomných žiadostí.

• Uvedené služby sú spoplatnené.

• Možnosťou je aj spolupráca s občianskymi združeniami či spolkami, ktoré 
mapujú osudy vojakov, resp. vojenské cintoríny (napr. združenie Signum belli
1914)

http://www.vuapraha.cz/
http://www.vhu.sk/


Prisťahovalci do USA

• O ľuďoch prisťahovaných do USA sú k dispozícii pomerne podrobné 
informácie:
• https://www.myheritage.sk/research/collection-10017/zoznamy-imigrantov-

a-cestujucich-1500-1900

• https://rastogallo.blog.sme.sk/c/249102/Boli-Vasi-predkovia-v-Amerike.html

• https://www.libertyellisfoundation.org/

• http://genealogie.taby.cz/viewtopic.php?f=13&t=3464

https://www.myheritage.sk/research/collection-10017/zoznamy-imigrantov-a-cestujucich-1500-1900
https://rastogallo.blog.sme.sk/c/249102/Boli-Vasi-predkovia-v-Amerike.html
https://www.libertyellisfoundation.org/
http://genealogie.taby.cz/viewtopic.php?f=13&t=3464


Vlastnosti softvéru

• Import dát (formát GEDCOM alebo txt)

• Export na web (internetové prezentácie, export do genealogických 
služieb)

• Práca s fotografiami (portréty, domy, ...)

• Tvorba rodokmeňa (výstup pre tlač a internet)

• Štatistiky (kto sa ženil najmladší a pod.)

• Automatické doplňovanie 

• Inteligencia programu (kontrola dátumov, dĺžky života, skorého 
narodenia detí a pod.)



Vlastnosti softvéru

• Práca s mapami (na základe miesta narodenia zobrazí lokalitu)

• Spájanie rodokmeňov (rodokmeň manželky a manžela)

• Aktualizácie (opravy a vylepšenia programu)

• Tlač 

• Lokalizácia (jazyk, ktorým s vami program komunikuje)

• Cena (sú k dispozícii voľné programy ale aj programy za niekoľko 
desiatok €)



Programy na spracovanie rodokmeňa

• My Heritage:
• Jedna z najpopulárnejších služieb
• Tvorba rodokmeňa s fotografiami a jeho zdieľanie
• Má slovenskú mutáciu (www.myheritage.sk)
• Rodokmeň môže ale nemusí byť verejný
• Obmedzený rodokmeň zdarma (250 osôb), pre viac osôb je predplatné
• Výhodou je, že software automaticky páruje údaje z iných zverejnených rodokmeňov

• Family Tree Builder:
• Zadarmo
• Má slovenskú mutáciu
• Práca s fotografiami
• Rodokmeň môže ale nemusí byť verejný

http://www.myheritage.sk/


Programy na spracovanie rodokmeňa

• Legacy Family Tree:
• Zadarmo

• Neobmedzená databáza

• Práca s fotografiami

• Chronologický kalendár

• Tlač rodinnej knihy vrátane obrázkov

• Ancestry:
• Zadarmo 

• Výročia, štatistiky, export GEDCOM

• Český produkt bez inštalácie

• Niekedy vnímaný ako amatérsky



Programy na spracovanie rodokmeňa

• Gramps:
• Zadarmo

• Neobmedzená databáza

• Najnovšie verzie ešte nemusia byť lokalizované

• Rôzne exporty

• GenoPro

• Rodokmen Pro

• Winfamily



Technické vybavenie

• Papier a pero ☺

• Tipy na technické vybavenie:
• Digitálny fotoaparát

• Osobný počítač / notebook

• Scanner

• CD / DVD /  externý HDD

• Diktafón na záznamy rozhovorov napr. s príbuznými
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