
Databáza prisťahovalcov do USA 

Do USA smerovali húfy prisťahovalcov v rôznych vlnách. Informácie o nich sú uschovávané 

vo viacerých databázach: 

- 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 

Z nich môže byť zaujímavá databáza libertyellisfoundation.org. Je to databáza 

prisťahovalcov, ktorí prišli do USA loďou (obvykle z Európy). Zaujímavý môže byť úvod ako 

táto databáza vznikla.  

Ellis Island je ostrov pri ústí rieky Hudson neďaleko New Yorku v USA. Od 1. januára 1892 do 

12. novembra 1954 fungoval ako prisťahovalecká stanica pre imigrantov do USA. Je majetkom 

federálnej vlády a teraz je súčasťou Národnej pamiatky Sochy Slobody: 

 

V databáze prisťahovalcov sa nachádza cca 36 miliónov prisťahovalcov. Informácie o nich 

a o ich ďalšom pôsobení v USA sú čiastočne zadarmo poskytnuté v databáze prisťahovalcov. 

Každý prisťahovalec bol zaznamenaný a zahrnutý do databázy. Niektoré (základné) údaje 

o prisťahovalcoch sú zadarmo a ďalšie (zaujímavejšie) už sú za poplatok. 

Pri vstupe do databázy prisťahovalcov je v prvom rade potrebné si vytvoriť konto.  
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1. Na stránku Ellis Island sa môžete dostať cez vyhľadávanie Google: 

 
2. Klinutím na Preložiť túto stránku sa dostanete k možnosti komunikovať so stránkou 

po slovensky: 

  
3. V prvom kroku si musíte vytvoriť konto. Optimálne je, keď kliknete na obrázok 

panáčika:  

4. Kliknutím na Vytvoriť účet si začnete vytvárať účet: 

 



5. Vložte všetky potrebné údaje:  a vytvorte si 

účet. 

6. Vytvorenie účtu je potrebné potvrdiť cez e-mailovú adresu. 

7. Potom sa môžete prihlásiť do svojho účtu (konta): 

. 

8. Kliknite do vyhľadávacieho poľa Passenger search: 

. 

9. Na ďalšej stránke kliknite na tlačidlo Start Your Search: . 

10. Na stránke passenger search vložte meno a priezvisko hľadanej osoby (stačí jedno 

z nich). Nepoužívajte pritom diakritiku a ani prechyľovanie: 

 



11. Databáza zobrazí všetkých prisťahovalcov určených požiadavkami: 

 
12. V zobrazení je: 

- priezvisko a meno 

- rok príchodu 

- miesto pobytu (narodenia) 

- meno lode 

- akcie (bližšie podrobnosti, obrázok lode, cestujúci a posádka) 

 
13. V prípade, že ste skutočne veľmi zvedavý, tak za poplatok dostanete viac 

podrobnejších informácií. 

 


