
Branislav Šprocha - Pavol Tišliar

INFOSTAT 2009

ISBN 978-80-89398-80-9

Lexikóny obcí 
pre územie Slovenska I.
Vybrané úradné lexikóny z rokov 1920 - 2002



 

 

 

 

 

 

Branislav Šprocha  –  Pavol Tišliar 
 

 

Lexikóny obcí pre územie Slovenska I. 
Vybrané úradné lexikóny z rokov 1920 - 2002  

(učebné texty pre kurzy z historickej demografie, 

historickej geografie a historickej topografie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOSTAT 2009 
 

 

 



 

 

 

 

 

Názov: Lexikóny obcí pre územie Slovenska I. Vybrané úradné lexikóny z 

rokov 1920 - 2002  

(učebné texty pre kurzy z historickej demografie, historickej geografie 

a historickej topografie)  

 

Autori:   © Mgr. Branislav Šprocha  

Výskumné demografické centrum  

Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat) Bratislava 

© Doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. 

Katedra archívnictva a pomocných vied historických 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Recenzenti:  PhDr. Radoslav Ragač, PhD.        

                       Ing. Boris Vaňo  

                    

1. vydanie 

Vydal: Infostat  

Bratislava, 2009 

 

Výskum bol realizovaný v rámci riešenia grantových úloh: 

MŠ SR VEGA č. 1/0022/08 

MŠ SR CD  –  2008 16910/36981 

 

Publikácia neprešla jazykovou úpravou. 

ISBN 978-80-89398-80-9 

 



OBSAH 

 

 

Úvod ................................................................................................................... 6 

Stručný prehľad vybraných lexikónov obcí na území Slovenska do začiatku 20. 

storočia ............................................................................................................... 8 

Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919 ................................ 12 

Štatistický lexikón obcí v republike Československej z roku 1927 .................... 20 

Administratívny lexikón obcí v republike Československej z roku 1928 .......... 32 

Lexikón obcí v krajine Slovenskej z roku 1936 .................................................. 38 

Seznam obcí a okresů republiky Československé, které byly připojeny 

k Německu, Maďarsku a Polsku :  stav ke dni 28. listopadu 1938 .................... 44 

Územie a obyvateľstvo Slovenskej republiky a prehľad obcí a  okresov 

odstúpených Nemecku, Maďarsku a Poľsku .................................................... 50 

Lexikón obcí Slovenskej republiky z roku 1942 ................................................ 54 

Soznam obcí na Slovensku podľa administratívneho rozdelenia k 1. septembru 

1946 .................................................................................................................. 60 

Statistický lexikon obcí republiky Československé 1955 ................................. 66 

Administrativní lexikon obcí republiky Československé 1955 ......................... 72 

Statistický lexikon obcí ČSSR 1965 ................................................................... 78 

Statistický lexikon obcí ČSSR 1974 ................................................................... 88 

Statistický lexikon obcí ČSSR 1982 ................................................................. 100 

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992 ......................................... 112 

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002 ......................................... 122 

Niektoré ďalšie úradné lexikóny obcí ............................................................. 130 

Retrospektívní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970 .......................................... 130 
     Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970  –  2001 ....................... 140 

Záver ............................................................................................................... 144 



Zoznam obrázkov ............................................................................................ 146 

Zoznam skratiek .............................................................................................. 150 

Zoznam prameňov a literatúry ....................................................................... 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



6 

ÚVOD 

Jedným z pravidelne vydávaných publikácií po každom sčítaní patrí štatistický 

lexikón (zoznam) obcí ako podrobný zoznam sídiel sčítaného územia. Svojou 

obsahovou náplňou predstavujú významný zdroj informácií o územno –

 správnom rozdelení štátu. V kombinácii s niektorými štatistickými údajmi 

zisťovanými pri sčítaní za obce, osady a neskôr časti obcí alebo základné 

sídelné jednotky tak patria medzi jediný a nenahraditeľný zdroj informácií pre 

takto koncipované miestne detaily. Z historického hľadiska je ich prínos ešte 

významnejší, keďže predstavujú nenahraditeľný prameň pri rekonštrukcii 

osídlenia každého územného celku v historickom vývoji.  

Obsahová náplň týchto lexikónov sa postupom času menila. Jedno však majú 

všetky spoločné. Informujú nás o poslednom a zároveň najpodrobnejšom 

administratívnom členení štátu a v tomto rozsahu ešte navyše prinášajú rôzne 

štatistické údaje. Z tohto hľadiska sú lexikóny obcí významným informačným 

zdrojom nenahraditeľnej povahy, a preto je potrebné im venovať patričnú 

pozornosť pri akejkoľvek historickej i demografickej analýze územia Slovenska. 

Predložená práca si za cieľ kladie predovšetkým oboznámiť čitateľa 

s vybranými úradnými lexikónmi (zoznamami) obcí, ktoré sa územne dotýkali 

Slovenska od konca prvej svetovej vojny do súčasnosti.   

Svojím zameraním je venovaná predovšetkým študentom histórie 

a demografie, no veríme, že svoje uplatnenie nájde nielen v akademickej obci, 

ale tiež bude dobrou pomôckou pre širšiu laickú verejnosť, ktorá má blízko 

k danej problematike. Okrem toho sa vydaním tejto práce snažíme aspoň 
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čiastočne pokryť absenciu prác zaoberajúcich sa výskumom zdrojov dát 

demografickej povahy v dlhodobom horizonte. 

Spoločne pevne veríme, že si táto aj keď rozsahovo útla, ale o to viac 

informačne bohatá príručka nájde svoje miesto v publikačnom svete a splní 

svoj účel, pre ktorý bola zostavená. 

Autori 
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STRUČNÝ PREHĽAD VYBRANÝCH LEXIKÓNOV OBCÍ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA DO 

ZAČIATKU 20. STOROČIA 

Najstarším lexikónom úradnej povahy je lexikón sídiel Uhorska z roku 1773. 

Lexicon universorum regni Hungariae locorum populosorum vznikol len pre 

centrálne úrady (Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada) a prvýkrát bol 

publikovaný až v roku 1920 v Maďarsku. Tento najstarší úradný lexikón vznikol 

z praktických dôvodov, keďže pre územie Uhorska na konci 18. storočia 

neexistovala pomôcka, na základe ktorej by bolo možné správne určiť 

príslušnosť jednotlivých sídiel do väčších administratívnosprávnych celkov. 

Tými boli na nižšej regionálnej úrovni slúžnovské okresy (processus) a na vyššej 

jednotlivé šľachtické stolice (commitatus). Popri iných údajoch, ktoré tento 

lexikón zaznamenal je potrebné upozorniť najmä na údaj o prevládajúcej reči 

obyvateľstva (principaliter in eodem viget lingua) v každej zapísanej lokalite. 

Okrem tohto publikovaného lexikónu sa zachoval aj tzv. bratislavský exemplár, 

ktorý bol pravdepodobne výsledkom záverečnej redakcie a vznikol v roku 1785 

v Augsburgu. 

Už koncom 18. storočia vznikali pre územie Uhorska aj lexikóny obcí 

súkromnej povahy. Bezpochyby najznámejším a najpoužívanejším bol lexikón 

Jána Mateja Korabinského, ktorý bol publikovaný v roku 1786 pod názvom 

Geographisch – historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Tento 

lexikón bol určený najmä pre širokú verejnosť a obsahuje abecedne radené 

sídla aj s viacerými topografickými údajmi. Okrem iného tu býva uvedený údaj 

aj o prevládajúcej reči a náboženstve obyvateľstva. Jeho lexikón vhodne 

dopĺňa aj atlas Uhorska, ktorý bol publikoval v roku 1804 vo Viedni pod 
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názvom Atlas regni Hungariae portabilis. Jednotlivé mapy zobrazujúce stolice, 

zaznamenávali značkami prevládajúcu reč obyvateľstva a farnosti. 

Na konci 18. v podobnom duchu vznikol aj trojzväzkový lexikón Andrása 

Vályiho Magyar Országnak leirása 1796 – 1799. Tento lexikón je na 

informácie strohejší ako J. M. Korabinského. V každom prípade je potrebné 

upozorniť na skutočnosť, že údaje publikované v oboch spomenutých 

lexikónoch je vhodné ešte sekundárne overiť z iného zdroja. Oproti lexikónom 

úradnej povahy sú tieto omnoho menej spoľahlivé. 

Za zmienku isto stojí aj špeciálny register k jednej z najznámejších máp 

Uhorska, ktorú vypracoval Ján Lipský na začiatku 19. storočia. J. Lipského 

Repertorium Locorum objectorumque in XII. tabulis Mappae Regnorum 

Hungariae z roku 1808 zachytávalo jednotlivé sídla Uhorska podľa ich 

príslušnosti k stoliciam.  

Pomerne spoľahlivou pomôckou je lexikón Ludovicusa Nagya Notitiae 

politico – geographico – statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem 

adnexarum z roku 1828. Prvý diel lexikónu L. Nagya sa týkal obyvateľstva 

a sídiel Uhorska. O rok neskôr L. Nagy publikoval aj druhý diel, v ktorom sa 

zaoberal najmä Chorvátskom a Slavónskom. L. Nagy publikoval údaje 

abecedne podľa stolíc, okresov a obcí. Lexikón obsahuje len základné údaje 

o počte obyvateľstva a jeho rozdelenie na katolíkov a evanjelikov. 

Nešpecifikoval však podrobnejšie tieto konfesie. Pri jednotlivých sídlach 

rozlišoval ich právny stav (civitates, oppida, pagi preadia et diverticulia) 

a uviedol aj farnosti v obciach 

Pomerne obľúbenou pomôckou opätovne súkromného pôvodu bol lexikón 

Eleka Fenyesa, ktorý vznikol v polovici 19. storočia. E. Fenyesov lexikón tvorili 

4. zväzky, ktoré boli publikované v roku 1851 pod názvom Magyarország 

geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben 

körülményesen leiratik. Tento slovník obsahuje abecedne zoradené sídla, pri 
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ktorých autor uviedol príslušnosť obce do stolíc, ale i údaje o počte 

obyvateľstva a jeho prevládajúcej reči a náboženstve. 

Od roku 1869 sa v Rakúsko – Uhorskej monarchii začala nová éra 

organizovania moderných sčítaní ľudu. 1

Popri týchto miestopisoch bolo publikovaných aj niekoľko významných prác, 

ktoré možno svojim obsahom zaradiť medzi pomôcky akými sú lexikóny obcí. 

Tu spomenieme aspoň jednu významnejšiu prácu Lubora Niederleho 

Národopisná mapa uherských Slováků na základe sčítání lidu z roku 1900, 

ktorou autor podrobne popísal slovenský etnický priestor na konci 19. storočia.  

 Uhorský štatistický úrad, sídliaci 

v Budapešti, pravidelne publikoval z týchto cenzov všetky údaje podrobne. 

Popritom však vznikali aj miestopisy, respektíve miestopisné lexikóny sídiel 

Uhorska (A Magyar korona országainak helységnévtára), ktoré súžili jednak 

k zisteniu administratívno – správneho členenia Uhorska v prvej časti, jednak 

v druhej boli publikované dáta za jednotlivé obce v abecednom poradí. 

Publikované pritom boli len niektoré základné údaje, dotýkajúce sa počtu 

obyvateľstva, rozlohy chotára, príslušnosti do župy, slúžnovského okresu 

a niekoľko základných topografických údajov regionálneho významu. Tieto 

miestopisy boli postupne publikované až do rozpadu monarchie.  

Osobitnú pozornosť si zaslúžia publikované výsledky jednotlivých sčítaní 

obyvateľstva a iných súpisov hospodárskeho charakteru, v ktorých sa rovnako 

podrobnejšie uvádzali niektoré údaje o jednotlivých obciach. Takto máme 

možnosť pracovať s niektorými údajmi krajinského súpisu z rokov 1715 a 1720, 

ktorý síce zaznamenal len časť populácie Uhorska, no zaoberal sa aj 

hospodárskymi pomermi. Údaje boli spracované a publikované koncom 

                                                           
1 V polovici 19. storočia boli vykonané dve sčítania obyvateľstva Uhorska, tzv. bachovské v rokoch 

1850/1851 a 1857. Niektoré údaje publikoval vo svojej práci K. Czoernig - CZOERNIG, Karl 
Freiherrn v.: Etnographie der Östrerreichischen Monarchie. I. Wien : Kaiserlich Koeniglichen 
Hof., 1857. 
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19. storočia Ignácom Acsádym v práci Magyarország népessége a Pragmatica 

Sanctio korában 1720  –  21. Prvé sčítanie obyvateľstva, ktoré prebehlo počas 

vlády Jozefa II.  na konci 18. storočia spracoval na úrovni žúp Gusztáv Thirring 

v práci Magyarország népessége II. József korában v roku 1938. Podrobnejšie 

údaje na obecnej úrovni časti obcí boli z tohto cenzu publikované v práci 

Az első Magyarországi népszámlálás (1784  –  1787) z roku 1960. Počty 

obyvateľov sčítania z roku 1850 boli publikované pri príležitosti 

územnosprávnych zmien v roku 1856 vyhláškou generálneho guvernérstva 

v Uhorsku: Hírdetés a´ magyarországi cs. k. főkormánytól 1856 – diki junius 

20 – káról 10,323 sz. a.; 12,376 sz. a. Uvedené však boli len počty osôb 

jednotlivých obcí a ich začlenenie do okresov, žúp a v tomto období aj 

dištriktov.  

V druhej polovici 19. storočia, keď sa v monarchii začala éra moderných 

cenzov, začal postupne publikovať výsledky za jednotlivé sídla uhorský 

štatistický úrad v rámci edície Magyar statisztikai közlemények. V niektorých 

zväzkoch takto boli publikované aj dáta za obce. Z cenzu 1869 boli výsledky 

uvádzané v osobitnom miestopise Uhorska z roku 1873 (A Magyar korona 

országainak helységnévtára 1873), z roku 1880 v publikácii A Magyar korona 

országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás. II. diel. Zo sčítania 

obyvateľstva v roku 1890 boli základné výsledky za obce publikované 

v miestopise z roku 1892 (A Magyar korona országainak helységnévtára 

1892). Sčítania z rokov 1900 a 1910 už v rámci série pramenných diel 

štatistického úradu, A Magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. 

Első rész.  Magyar statisztikai közlemények, Új sorozat 42. kötet. Budapest : 

Az Országos Magyar kir. Statisztikai hivatal, 1902 a A Magyar szent korona 

országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. Magyar statisztikai 

közlemények, Új sorozat I. kötet. (ďalej: Népszámlálás 1910). Budapest : 

Az Országos Magyar kir. Statisztikai hivatal, 1912. 
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SOZNAM MIEST NA SLOVENSKU DĽA POPISU ĽUDU Z ROKU 1919 

Prvé sčítanie obyvateľstva na Slovensku po vzniku Československej republiky 

bolo vykonané v roku 1919. Nešlo o plánované sčítanie, ale o predbežné 

sčítanie osôb, ktoré malo poskytnúť základný prehľad o počte obyvateľstva 

Slovenska, no najmä údaje o etnickom rozvrstvení. Získané údaje mali poslúžiť 

československej mierovej delegácii v Paríži k obhajobe vzniku a existencie 

Československa.  

Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku sa uskutočnilo napokon omnoho 

neskôr ako bolo pôvodne plánované. Za deň sčítania bol stanovený termín z 20. 

na 21. augusta 1919. 

Definitívne výsledky mimoriadneho sčítania obyvateľov Slovenska boli 

publikované v osobitnom topografickom lexikóne, datovanom do roku 1920. 

V skutočnosti však vyšiel až v septembri 1921 pod názvom Soznam miest na 

Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919. Vydal ho hlavný organizátor sčítania, 

Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska. Nedošlo však 

k zverejneniu kompletných výsledkov, ktoré sa zisťovali. Už v prípravnom 

procese cenzu sa neustále zdôrazňoval jeho hlavný zmysel, zistenie etnicity, 

a táto skutočnosť sa prejavila aj pri koncipovaní jednotlivých sčítacích hárkov 

a sumárov. Tam sa už uvádzali len z pohľadu sčítania najdôležitejšie údaje. Tak 

sa napokon stalo, že boli úplne vynechané údaje o bytových domácnostiach, 

o znalosti jazykov, gramotnosti obyvateľstva, vojenských záležitostiach a pod. 

Do celkových sumárov sa dostali v prvom rade údaje o počte prítomného 

obyvateľstva, jeho pohlaví, počte domov, rozdelenie podľa národností 

a vierovyznania. Soznam miest bol tak založený len na tých výsledkoch, ktoré 

sa z pohľadu sčítania považovali za najdôležitejšie. 
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Ďalším faktorom, ktorý pôsobil na zverejnenie výsledkov, bolo organizovanie 

celorepublikového pravidelného sčítania, ktoré bolo spočiatku naplánované už 

na rok 1920. To spôsobilo, že boli zverejnené len tie najzákladnejšie údaje a so 

zvyškom sa už viac – menej ani nerátalo. V súčasnosti tak tento prameň 

obsahuje iba základné výsledky cenzu o prítomnej populácii na území 

Slovenska v čase jeho uskutočnenia. 

Soznam miest sa okrem úvodu člení na 7 častí. Najdôležitejší z nich je 

miestopis, zostavený na základe administratívneho členenia. Miestopisná časť 

bola členená najskôr podľa jednotlivých žúp, ktoré sa ďalej členili na 

slúžnovské okresy či mestá so zriadeným magistrátom. Tie sa zaraďovali 

samostatne, podobne ako municipálne mestá, ktoré boli pôvodne postavené 

na roveň jednotlivých žúp. Slúžnovské okresy boli ďalej členené na jednotlivé 

obce. Menším písmom sa uviedli za názvom obce jej prípadné chotárne časti, 

ako napríklad lazy, dvory, samoty a pod. Tie boli uvádzané pod rovnakým 

poradovým číslom po názve sídla. 

Každé sídlo bolo charakterizované v 25 rubrikách (obr. č. 2). Po poradovom 

čísle abecedne zoradených sídiel v rámci slúžnovských okresov nasledoval 

názov sídla. Bol uvedený po slovensky a pre orientáciu a komparáciu so 

staršími miestopismi do zátvoriek vydavateľ uviedol aj jeho maďarský variant 

v oficiálnom tvare z doby okolo roku 1910. V súvislosti s určením slovenských 

názov lokalít spolupracoval s administratívnym oddelením úradu ministra 

s plnou mocou pre správu Slovenska univerzitný lektor Bohumil Haluzický. Na 

tento účel boli pri zostavení lexikónu použité už spomenuté práce prof. Lubora 

Niederleho Mistopis a národnostní statistika obcí slovenských a Jána 

Lipského Repertorium Locorum objectorumque in XII. tabulis Mappae 

Regnorum Hungariae. Soznam miest však neobsahuje novoutvorené 

slovenské názvy sídiel. 
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Obr. č. 1 : Titulný list Soznamu miest z roku 1919 

 

 
Obr. č. 2 : Miestopisná časť lexikónu 
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Počet obývaných domov bol zapísaný do tretej rubriky. Charakteristiku 

obyvateľstva jednotlivých obcí predstavujú rubriky 4  –  17. V nich sa 

obyvateľstvo členilo podľa pohlavia, národnosti a vierovyznania. Uvedený bol 

len počet sledovaných charakteristík v absolútnych číslach. V prípade 

národnosti boli uvedené československá, rusínska, nemecká, maďarská a iná. 

Československá národnosť v sebe zahrnovala slovenskú a českú, ktoré sa 

osobitne zapisovali v sčítacích hárkoch. Skupina iné  –  ostatné národnosti 

nebola detailnejšie diferencovaná. Tento problém sa netýkal len výsledkov za 

jednotlivé obce, ale aj celoslovenského záberu. 

V nasledujúcich rubrikách boli postupne doplnené údaje, týkajúce sa sídla 

notárskeho úradu a matriky; okresného súdu; daňového úradu; poštového 

úradu; telegrafu, s uvedením jeho vzdialenosti od obce v kilometroch, rovnako 

ako železničnej stanice a napokon sídla četníckej stanice a farského úradu. 

Základom či predlohou miestopisnej časti sa stal „obecný súhrn“, do ktorého 

boli zapisované aj údaje, týkajúce sa uvedenia úradného (maďarského) názvu 

obce v roku 1917, údaje o železničnej stanici, s prípadným určením 

vzdialenosti, podobne aj v prípade poštového úradu a telegrafu. Samostatne 

bola zapisovaná aj prítomnosť fary v obci, s uvedením jej príslušnosti ku 

konkrétnej cirkvi. Umiestnenie verejných úradov v obci dalo základný prehľad 

o umiestnení matriky, daňového úradu, četníckej stanice, či notárskeho úradu. 

V prípade, že sa príslušný úrad nachádzal v konkrétnej obci, použila sa 

v miestopise poznámka „v mieste“. Ak sa údaj opakoval aj pri nasledujúcej 

obci, bolo použité len znamienko opakovania: “. Inak názvy sídiel úradov boli 

vypisované celým názvom dotyčnej obce. Pri porovnaní obecného súhrnu 

a miestopisnej časti Soznamu miest neboli v miestopise použité hospodárske 

údaje o miestnych podnikoch, bankách a pod., ktoré sa v jednotlivých obciach 

nachádzali. 

Druhá, tretia a štvrtá časť lexikónu predstavujú porovnávajúce tabuľky 

a celkové sumáre, za ktorými bol zaradený pre orientáciu veľmi potrebný 
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miestny register. Zmeny, ku ktorým došlo počas zostavovania lexikónu 

a tlačové chyby tvoria záver Soznamu miest. 

 
Obr. č. 3 : Okresné sumáre a retrospektívne prepočty 

Vhodnou pomôckou pre porovnanie s predchádzajúcim vývojom boli 

prepočítané retrospektívne dáta zo sčítaní ľudu za jednotlivé okresy od roku 

1880 (obr. č. 3). Tie sa týkali národností, alebo presnejšie materinskej reči, 

ktorá sa vtedy zisťovala. Špecifický znak obyvateľstva, pohlavie, sa 

retrospektívne prerátalo od roku 1900. V porovnávacích tabuľkách bol 

vykázaný aj počet obcí s uvedením podielu osôb československej národnosti. 

Aj v tomto prípade boli dáta prepočítané retrospektívne od roku 1880. 

Náboženstvo už v prehľadoch chýba. Vierovyznanie sa stalo len predmetom 

konečného sumáru za mimoriadne sčítanie v roku 1919.   

 
Obr. č. 4 : Ukážka registra Soznamu miest z roku 1919 

Významnou pomôckou na orientáciu po Sozname miest je jednoduchý 

register, ktorý obsahuje slovenské názvy (nie úradné) podľa ustanovenia prof. 
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B. Haluzického, ale aj úradné maďarské názvy, ktoré boli použité v roku 1910 

pri sčítaní ľudu. Miestne časti boli v registri osobitne zvýraznené použitím 

skratiek, ktoré bližšie tieto časti označovali (obr. č. 5). 

 
Obr. č. 5 : Skratky použité v registri 

Medzi dôležité upozornenia pri práci so Soznamom miest patrí skutočnosť, že 

nie všetky sídla, ktoré lexikón uvádza boli administratívnou súčasťou 

Slovenska. Do sčítacieho územia boli zaradené aj sídla, ktoré ležali za 

administratívnou hranicou Slovenska na Podkarpatskej Rusi a opačne tie, ktoré 

podliehali správe Podkarpatskej Rusi a ležali na území Slovenska.2

                                                           
2 Išlo teda o prihraničnú oblasť na východnom Slovensku. Zo slúžnovského okresu Kapušany patrili 

pod správu Podkarpatskej Rusi obce Botfala (Botfalva); Homoky (Homoky, Homok); Jovro-
Derma (Őrdarma, Jovra); Ketergiň (Ketergény, Ketergeň); Koncház (Konczháza, Koncovo); Lekart 
(Lakárd, Lekart); Minaj (Minaj); Šišlovce (Sislócz, Šišlovce) a Trnovce (Ungtarnócz, Tarnovce), 
celkovo 9 obcí s 5235 obyvateľmi. K Sninskému slúžnovskému okresu patrili aj obce Malé 
a Veľké Berezné ((Kisberezna; Nagyberezna, Malý a Veľký Berezný); Bystre (Verhovinabisztra, 
Bystrý); Domašina (Domasina, Domašin); Kňahyňa (Knyahinya, Kňahynin); Kostriny (Kosztrina, 
Kostrina); Ľubňa (Lubnya, Lubňa); Mirče (Mircse, Mirča); Soľa (Szolya, Soľ); Stričava (Sztricsava, 
Stričava); Nová a Stará Stužica (Új-, Ózsztuzsica, Nová a Stará Stužica); Užok (Uzsok, Užok); 
Volosjanka (Voloszánka, Volosianka); Záhorb (Zágorb, Záhorb) a Zausina (Zauszina, Zavosina). 
V sumáre to predstavovalo 16 obcí s 12691 obyvateľmi. Napokon z okresu Sobrance patrilo pod 
správu Podkarpatskej Rusi 7 obcí: Dubrinič (Dubrinicz, Dubriniče); Huta (Unghuta, Huta); 
Kamenica (Ókemencze, Kamenica nad Uhom); Neviczky (Neviczke, Nevické); Novoselica 
(Újkemencze, Novoselica); Onakovce (Felsődomonya, Onokovce) a Perečín (Perecsény, Perečín), 
v ktorých bolo sčítaných celkovo 7167 osôb. Celkovo to predstavovalo 32 obcí s 25093 
obyvateľmi. Obce Ašvaň, Veľký a Malý Rát (Veľké a Malé Rátovce) ležali východne od 
demarkačnej čiary a patrili podľa Generálneho štatútu pod správu Slovenska. Išlo o obce 
Kapušanského okresu. 
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Mimoriadny význam predstaveného Soznamu miest spočíva v tom, že ide 

vôbec o prvý miestopis zachytávajúci územie Slovenska tesne po vzniku 

Československej republiky.  
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ŠTATISTICKÝ LEXIKÓN OBCÍ V REPUBLIKE ČESKOSLOVENSKEJ Z ROKU 1927 

Po prvom riadnom sčítaní obyvateľstva Československej republiky konanom 15. 

februára  1921 vznikol z podnetu ministerstva vnútra a štatistického úradu 

osobitný štatistický lexikón obcí, ktorý priniesol základné údaje o jednotlivých 

sídlach. Lexikón bol rozdelený do štyroch zväzkov: 

I. diel Statistický lexikon obcí v Čechách; vydaný v roku 1923 

II. diel Statistický lexikon obcí na Moravě a Slezsku; vydaný v roku 1924 

III. diel Statistický lexikon obcí na Slovensku; vydaný v roku 1927 

IV. diel Statistický lexikon obcí v Podkarpatské Rusi; vydaný v roku 1928 

Dáta za obce na Slovensku obsahuje v poradí tretí diel.  Tu sa nachádzajú už 

ustálené názvy sídiel, prípadne časti sídiel, ktoré minister vnútra ustanovil 

výnosom č. 74804 z 24. novembra 1927. Tieto názvy obcí, osád, či mestských 

častí boli podľa zákona č.  266 z roku 1920 Sb. z. a n. vyhlásené ako úradné 

názvy. Teda tento lexikón predstavoval aj úradný zoznam sídiel na Slovensku. 

Revíziu názvov oficiálne vykonala pri ministerstve vnútra ako poradný orgán 

ministerstva Stála komisia  pre stanovenie úradných názvov miest v  republike 

Československej.3

                                                           
3 Členmi tejto komisie boli za územie Slovenska: Jozef Škultéty, Fedor Houdek, Jozef Minárik, 

Václav Chaloupecký a Vojtech Dolejš. Práca v komisii bola rozdelená po jednotlivých bývalých 
župách. V. Chaloupecký bol referentom za župy Bratislava, Nitra, Tekov a Hont; J. Minárik za 
župy Komárno, Trenčín, Spiš a Abovsko-turniansku župu; F. Houdek pre Oravu, Liptov, Šariš 
a Zemplín a J. Škultéty pre Zvolen, Turiec, Novohrad a Gemersko-malohontskú župu. 

 Tento lexikón bol takto prvým „revidovaným“ lexikónom 

s úradnými názvami sídiel po vzniku Československej republiky pre územie 

Slovenska. Ako sme spomenuli v predchádzajúcej kapitole, Soznam miest 

z roku 1919, nenavrhoval žiadne zmeny v názvoch a prijímal len tie, ktoré už 
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boli v praxi používané.4

Štatistický lexikón obcí z roku 1927 síce vychádzal z údajov prvého 

československého sčítania z roku 1921, avšak samotné výsledky za nadobecné 

územné celky  –  okresy, boli prispôsobené novému územnosprávnemu 

členeniu Slovenska, ktoré existovalo v čase zostavovania tohto lexikónu. 

V roku 1921 na Slovensku z pohľadu výkonu správy a administratívneho 

rozdelenia fungovalo prvé prechodné obdobie, charakteristické existenciu 

„zaokrúhlených žúp“, podľa štátnych hraníc s Maďarskom a na východe 

s Podkarpatskou Rusou.

  V štatistickom lexikóne z roku 1927 však došlo oproti 

bežnému úzu k podstatnej zmene pri názvoch obcí s adjektívami „Dolný,  –

 á,  – é; Horný,  – á,  – é; Stredný,  – á,  – é; Vyšný,  – á,  – é; Nižný,  – á,  – é“. 

Tieto boli nahradené podľa „návrhu užšieho slovenského výboru so súhlasom 

Českej akadémie vied a umenia (Pravopisnej komisie) a ministerstvom 

školstva“ tvarmi „Dolní,  – ia,  – ie“ a pod. Takže napríklad obec Dolné Dubové 

bola nahradená tvarom Dolnie Dubové, Vyšná Slaná bola pozmenená na 

Vyšnia Slaná a pod. 

5

                                                           
4  V tomto smere Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska konzultovalo s prof. B. 

Haluzickým. 

  Tieto župy boli pokračovaním starých uhorských žúp, 

kde sa novým podmienkam prispôsobil len výkon ich správy najmä 

poštátnením úradníctva. Od 1. januára 1923 začalo na Slovensku platiť nové 

župné zriadenie (z. č. 126/1920 Sb. z. a n., platnosť nadobudlo na základe 

vládneho nar. č. 310/1922 Sb. z. a n.). Zákonom o župnom a okresnom zriadení 

bolo Slovensko administratívne rozdelené na 6 žúp, ktoré však nenadväzovali 

na staršie „uhorské“ župy. Boli územne väčšie, so sídlami v Bratislave, Nitre, 

Martine, Liptovskom Mikuláši, Zvolene a Košiciach.  Napriek tomu, že boli tieto 

župy číslované, od č. XV. do XX., v praxi sa používal aj ich neoficiálny názov  –

  Bratislavská (č. XV.), Nitrianska (č. XVI.), Považská (sídlo Martin, č. XVII.), 

5 Na Slovensku bolo celkovo 16 žúp. Spojili sa časti Komárňanskej, Ostrihomskej a Rábskej župy, 
ležiace na Slovensku do jednej spoločnej so sídlom v Komárne. Západná časť Užskej župy, ktorá 
ležala na území Slovenska bola pričlenená k Zemplínskej župe so sídlom v Michalovciach. 
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Zvolenská (č. XVIII.) Podtatranská (sídlo Liptovský Mikuláš, č. XIX) a napokon 

Košická (č. XX.).  

Neprirodzenosť hraníc nových žúp spôsobovala problémy pri výkone správy. 

Preto ešte pred uvedením župného zriadenia do praxe bola v rámci 

Podtatranskej župy so sídlom v Liptovskom Mikuláši zriadená osobitná 

Expozitúra župného úradu so sídlom v Rožňave. Táto expozitúra riadila 

nadokresnú správu v oblasti Gemera, v okresoch Rožňava, Revúca a Tornaľa. 

Exponovaný úradník podliehal vo svojej činnosti županovi Župného úradu 

v Liptovskom Mikuláši.  

Zmeny sa však dotkli aj okresnej správy. Do konca roku 1922 pôsobili na 

Slovensku slúžnovské okresy. Po vzniku Československej republiky ich na 

Slovensku existovalo 95, no už v roku 1920 došlo k spojeniu Turnianskeho 

a Moldavského okresu do jedného celku so sídlom v Moldave nad Bodvou.6 

Dáta za tieto dva okresy ešte osobitne vykazoval vyššie spomínaný lexikón 

sídiel z roku 1920  –  Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919. 

V čase sčítania obyvateľstva Československej republiky v roku 1921 tak na 

Slovensku pracovalo 94 slúžnovských okresov. Od začiatku roku 1923 však 

došlo k redukcii ich počtu a vzniklo 79 väčších regionálnych celkov  –  okresov 

na čele s okresnými úradmi a neskôr boli vytvorené aj dve expozitúry 

okresných úradov v Šahách a Vyšnom Svidníku.7

Väčšie zmeny prekonalo aj obecné zriadenie. Z pohľadu našej problematiky je 

dôležitá zmena právneho statusu niektorých sídiel. Po vzniku Československa 

a po prijatí tzv. recepčnej normy (z. č. 11/1918 Sb. z. a n.) došlo k podriadeniu 

celej správy na území Československa novému štátu. Popritom došlo 

 

                                                           
6 K zlúčeniu došlo na základe vládneho nariadenia č. 606/1920 Sb. Z. a n. 
7 V roku 1923 bola utvorená z časti obvodu okresu Krupina expozitúra Okresného úradu v Krupine, 

so sídlom v Ipoľských Šahách (Šahy), na základe vyhlášky MV č. 15/1923 Sb. z. a n.  V roku 1925 
bolo prenesené sídlo Okresného úradu vo Vyšnom Svidníku do Stropkova (vl. nar. č. 208/1925 
Sb. z. a n.) a pre niekoľko obcí vznikla vyhláškou MV č. 209/1925 Sb. z. a n.  expozitúra so sídlom 
vo Vyšnom Svidníku.  
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k prevzatiu existujúcej správy a k jej postupnému prispôsobovaniu. Takto 

pokračovalo spomenuté župné zriadenie zaokrúhlenými župami, no bola 

prevzatá a pokračovala aj obecná správa. V nej mali na začiatku 20. storočia 

osobitné právne postavenie tzv. municipálne mestá, konkrétne mestá 

Bratislava, Komárno, Banská Štiavnica a Banská Belá spoločne a na východnom 

Slovensku Košice. Tieto mestá boli v čase existencie monarchie postavené na 

úroveň žúp. Municipálne mestá existovali s týmto osobitným postavením, 

ktoré bolo čiastočne prispôsobované, až do konca roku 1922. Od roku 1923 

však došlo k zmene ich právneho postavenia. Bratislava a Košice boli vyhlásené 

za mestá so zriadeným magistrátom a Komárno, Banská Štiavnica a Banská 

Belá za tzv. veľké obce. Status „veľká obec“ dostali popri spomenutých dvoch 

bývalých municipálnych mestách aj niekdajšie mestá so zriadeným 

magistrátom (vl. nar. č. 275/1922 Sb. z. a n.). Tieto mestá stály počas 

existencie monarchie na úrovni slúžnovských okresov. Od roku 1923 tak boli so 

svojimi katastrami včlenené do jednotlivých novozriadených okresov ako veľké 

obce.   

Popri župnej, okresnej a obecnej správe, ktorá sa takto od vzniku 

Československa  postupne prispôsobovala novým podmienkam, existovala aj 

priama nadobecná správa, na čele ktorej stáli obecní a obvodní (okolní) notári. 

Funkcia notárov bola v roku 1920 zoštátnená a notár sa stal prakticky 

najnižším článkom štátnej správy na Slovenku. Obecný notár sídlil spravidla 

v bývalých mestách so zriadeným magistrátom, od roku 1923 vo veľkých 

obciach. Obvodní (okolní) notári dohliadali na činnosť obecnej samosprávy za 

obvod viacerých obcí. Obvody notárskych úradov boli na Slovensku totožné 

s matričnými obvodmi. 

Zmeny sa udiali od roku 1921, teda od času organizovania cenzu 

v Československu, aj v prípade štátnych hraníc.  V štatistickom lexikóne bol aj 

v prípade územia Slovenska, teda štátnych hraníc na Slovensku, použitý stav zo 

začiatku roku 1927. Od roku 1921 však na severnej hranici došlo v okrese 
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Trstená k pričleneniu dvoch obcí, Suchá Hora a Hladovka, ktoré boli 

Československej republike pririeknuté rozhodnutím komisie pre stanovenie 

československo – poľských hraníc 11. februára 1924 výmenou za 

„slovenskú“ časť obce Dolná Lipnica. Tieto obce lexikón z roku 1927 uviedol, 

avšak s tým, že keďže sa v nich sčítanie ľudu v roku 1921 neuskutočnilo, 

štatistický úrad publikoval iba ich rozlohu v hektároch a počet domov. Opačne, 

štatistický lexikón obsahuje dáta za 4 obce, v ktorých sa sčítanie ľudu v roku 

1921 uskutočnilo, avšak v roku 1927 už neboli súčasťou Československa. Išlo 

o obce Sušava (okres Rimavská Sobota), ktorá bola prisúdená 4. októbra 1922 

Maďarsku, obce Šomošová a Šomošovce, ktoré získalo Maďarsko uznesením 

rady Spoločnosti národov 29. apríla 1923 a napokon spomenutá Dolná Lipnica, 

ktorá bola pripojená k Poľsku.  

Rešpektovala sa aj situácia na východnom Slovensku v prípade niektorých obcí, 

ktoré , ako sme spomenuli v predchádzajúcej kapitole, boli administratívne 

síce spravované správou Podkarpatskej Rusi, avšak ležali západne od 

demarkačnej čiary medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou. To platilo aj 

opačne, teda do lexikónu boli zaradené aj obce, ktoré boli administratívne 

spravované Župným úradom v Košiciach, respektíve ministrom 

Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, hoci ležali 

východne od určenej demarkačnej hranice. Údaje za tieto sídla boli 

publikované v dvoch osobitných tabuľkách, s príslušnými údajmi z cenzu 

1921.8

Hneď po úvode lexikónu boli uvedené všetky opravy a doplnky k úradným 

názvom. Tu možno konštatovať, že okrem spomenutých zmien niektorých 

názvov obcí s adjektívami, nedošlo k výraznejším zmenám. 

 

                                                           
8 Išlo o obce: Veľký a Malý Berezný, Botfalva, Bystrý, Domašín, Dubriniče, Homok, Huta, Jovra, 

Kamenica nad Uhom, Ketergeň, Kňahynín, Koncovo, Kostrina, Lekart, Lubňa, Minaj, Mirča, 
Nevické, Novoselica, Onokovce, Perečín, Soľ, Stričava, Nová a Stará Stužica, Šišlovce, Tarnovce, 
Užok, Volosianka, Záhorb a Zavosina. Východne od demarkačnej čiary ležali 3 obce: Ašvaň, Malé 
a Veľké Rátovce. 
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Okresné prehľady, podľa stavu z roku 1927 boli publikované najmä v dvoch 

základných charakteristikách. Prvou bola národnosť obyvateľstva z roku 1921, 

ktorú však dopĺňajú retrospektívne prepočty štruktúry obyvateľstva podľa 

materinskej reči v jednotlivých okresoch od roku 1880 do roku 1910. Údaje 

štatistický úrad publikoval v pomerných číslach (v ‰). Rovnakým spôsobom 

boli prepočítané na územie z roku 1927 aj dáta za konfesie od roku 1900 do 

roku 1910. 

Druhá časť lexikónu tvorí podrobný výpočet údajov za jednotlivé obce, osady 

a miestne časti na Slovensku. V lexikóne boli použité viaceré skratky a značky 

(obr. č. 6 a 7), ktoré prehľadne doplnili štatistické dáta o obyvateľstve sídiel.   

Jednotlivé obce boli radené abecedne. Základ však predstavovalo vertikálne 

členenie územnej správy Slovenska, keď boli dáta uvedené najskôr za župy 

a ich sumár, v nich za správne okresy, notariáty a obce, či osady. Osobitne stáli 

mestá so zriadeným magistrátom Bratislava a Košice so svojimi mestskými 

časťami.  

Po župnom sumáre nasledovali sumárne dáta za konkrétne okresy, v nich za 

jednotlivé obce.  

 
Obr. č. 6 : Značky používané v Štatistickom lexikóne obcí z roku 1927 
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Obr. č. 7 : Skratky používané v Štatistickom lexikóne obcí z roku 1927 

Najskôr sa uvádzala rozloha obce v hektároch a počet domov. Počet domov 

bol výsledkom počtu sčítacích domových hárkov, ktoré zozbierali sčítací 

komisári. Problémom bolo totiž číslovanie domov na Slovensku, ktoré nebolo 

počas existencie Uhorska úplne zjednotené ako to bolo v západnej časti 

republiky. Týkalo sa to najmä „viac domov“, kde nebolo jednoznačné, či 

konkrétny dom v sebe zahŕňa bytové jednotky a), b), c) a pod., alebo či ako 

celok tvorí jednu bytovú jednotku. Navyše na Slovensku boli pomerne početné 

objekty, ktoré vôbec neboli číslované, no slúžili na bývanie. Tie často krát 

sčítací komisári nemohli ani považovať za domové jednotky. Najväčšmi sa to 

týkalo obydlí cigánskeho (rómskeho) obyvateľstva, ktoré boli v sčítacích 

hárkoch označované ako „búdy, chalupy, chatrče, koliby a pod.“. Tieto objekty 

neboli započítavané medzi domy, ale ich počet štatistický úrad publikoval 

v tomto lexikóne v poznámkach pod čiarou pri príslušných obciach označené 

osobitnou značkou. Pred vydaním tohto lexikónu bola špeciálne revidovaná 

štatistika domov na Slovensku, preto aj štatistický úrad upozorňoval na 

rozdiely medzi údajmi o počtoch domov publikovaných v tomto lexikóne 
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a v pramennej edícii Československá statistika, ktorá oficiálne vo svojich 

zväzkoch zverejnila definitívne výsledky sčítania obyvateľstva 

v Československej republike z roku 1921. 

Osobitne boli v lexikóne pri obciach uvedené počty bytových jednotiek (bytové 

strany) a ostatné štatistické dáta sa týkali už len prítomného obyvateľstva. Tu 

je potrebné upozorniť na skutočnosť, že vojsko bolo podľa zásad sčítania 

obyvateľstva pripočítané k celkovému prítomnému obyvateľstvu jednotlivých 

sídiel tam, kde sa nachádzala príslušná posádka, vojenská nemocnica, väznica, 

či iný vojenský ústav. Teda celkovo v takýchto sídlach počet osôb a ďalšie 

základné charakteristiky predstavovali údaje za všetko prítomné obyvateľstvo. 

Samozrejme počet vojakov ovplyvňoval viaceré demografické ukazovatele, čo 

si uvedomovala aj československá štatistika. Preto sa súčasťou tohto lexikónu 

stal aj osobitný výkaz vojenských posádok a ústavov s presným vyčíslením 

národností a konfesií. Teda v prípade, že v niektorej z obcí existovala vojenská 

posádka, je potrebné vziať do úvahy túto skutočnosť a pri analýze populácie 

takejto obce je nutné osoby tvoriace vojenskú posádku postaviť štatisticky 

samostatne. Ako vhodný príklad skreslenia stavu populácie vojenskou 

posádkou možno uviesť prítomné obyvateľstvo Jelšavy, ktorá mala v čase 

konania cenzu 2822 prítomných obyvateľov, z čoho až 414 osôb (14,7 %) tvorili 

príslušníci vojenskej posádky. Výsledok je takto skreslený nielen pri zisťovaní 

vzájomného pomeru pohlaví, ale rovnako aj vo výsledkoch štruktúry 

obyvateľstva podľa národnosti, či náboženstva.  

 
Obr. č. 8 : Základné dáta publikované za jednotlivé sídla Slovenska v  lexikóne z roku 1927 
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Základné štatistické údaje, ktoré boli publikované v lexikóne obcí z roku 1927 

sa teda týkali celkového počtu prítomného obyvateľstva, jeho štruktúry podľa 

pohlavia, národnosti prítomného obyvateľstva a jeho náboženského vyznania. 

Všetky údaje boli publikované v absolútnych počtoch. 

Národnosti boli uvedené len za najpočetnejšie skupiny, československú, 

nemeckú, ruskú, maďarskú a židovskú. Ostatné národnosti boli publikované 

v poslednej skupine iná národnosť a samostatne boli vykazovaní aj cudzinci, 

ktorí sa v čase konania cenzu v jednotlivých obciach na Slovensku nachádzali. 

Rozdiel v údajoch možno vidieť v prípade nemeckej a ruskej národnosti, keď 

ruskú národnosť lexikón číselne vyjadroval len pre okresy východného 

Slovenska (obr. č. 8) v Košickej župe. Podobná situácia existovala aj v prípade 

náboženskej štruktúry, keď k základným konfesiám, ktoré boli aj číselne 

vyjadrené patrila rímskokatolícka, gréckokatolícka, evanjelická augsburského 

vyznania, evanjelická reformovaná a izraelitská. Dáta za gréckokatolíkov boli 

uvádzané len pri obciach Košickej župy a župy so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

(Podtatranskej), kde sa aj nachádzalo vo vyššom počte obyvateľstvo tejto 

denominácie. Všetky ostatné vyznania boli zaradené do poslednej skupiny iné 

vyznania a bez vyznania. 

V posledných skupinách iná národnosť a iné vyznania však v prípade, že sa vo 

vyššom počte nachádzala nejaká národnosť, či konfesia, bol v poznámke pod 

čiarou pri príslušnej obci uvedený číselný údaj s označením národnosti, či 

konfesie. Napríklad pri okrese Rožňava bol v skupine iná národnosť celkovo 

prítomných 305 osôb. Vo vysvetlivke bolo uvedené, že 253 osôb z tejto 

skupiny tvorili osoby cigánskej (rómskej) národnosti.   

Za každým názvom obce bola uvedená značka charakterizujúca postavenie 

sídla (obec, osada, mesto, dedina, jadro obce) a v zátvorke číslo, ktoré 

znamená poradové číslo notárskeho úradu, pod ktorý príslušná obec patrila.  



29 

Za poslednou lokalitou príslušného okresu sú uvedené sumáre za jednotlivé 

notárske obvody a údaj o príslušnosti obcí správneho okresu k súdnemu 

okresu. Správne okresy a súdne okresy neboli v tomto období územne 

zjednotené.9

Tabuľkovú časť dopĺňajú niektoré údaje o významnejších miestnych častiach 

s vysvetlivkami, napríklad o existencii skupiny domov, významnejších samôt, 

ale i údaj o železničnej stanici, zastávke a pod. 

 Preto bolo dôležité uviesť do osobitnej poznámky príslušnosť 

obcí k súdnemu okresu. 

Dôležitým faktom je, že poznámky slúžili predovšetkým na podrobnejšie 

vysvetlenie spomenutých nešpecifikovaných skupín iná národnosť a iné 

náboženstvo.  

Údaje obcí boli doplnené na záver prehľadom župy po jednotlivých správnych 

okresoch. 

Samostatnú časť štatistického lexikónu obcí tvoria dodatky, kde sa okrem už 

spomenutých údajoch o vojenských posádkach a ústavoch zaradila 

rekapitulácia údajov za jednotlivé župy a správne okresy, ale aj osobitný výkaz 

sumárnych údajov za súdne okresy. Tieto údaje boli obdobné ako v prípade 

jednotlivých obcí, teda išlo o rozlohu v hektároch, počty domov, bytových 

strán, počet prítomného obyvateľstva a jeho špecifikácia podľa pohlavia 

a diferenciácia podľa národnosti a náboženského vyznania. Okrem sumárov za 

súdne okresy, boli dáta uvedené v konkrétnych počtoch. Pri súdnych okresoch 

boli navyše publikované údaje o národnosti obyvateľstva aj v relatívnych 

číslach (v ‰). Dodatky uzatvára prehľad o počte notárskych úradov, veľkých 

a malých obcí, osád a miest, ktoré sú radené podľa žúp a správnych okresov 

a vyjadrené číselne. 

                                                           
9 K zjednoteniu súdnych a okresných obvodov došlo neskôr počas existencie Slovenskej republiky 

1939  –  1945 zákonom č. 112/1942 Sl. z. 
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K lepšej orientácii po administratívnosprávnych zmenách na Slovensku, ktoré 

sa udiali od 15. februára 1921, teda od konania sčítania obyvateľstva do 15. 

januára 1927, slúži osobitná tabuľka zmien. V tejto časti sa najskôr publikovali 

výsledky cenzu podľa stavu z roku 1921, potom zoznam zmien v rozdelení obcí 

(obce zlúčené a rozlúčené, či iné zmeny s príslušnými právnymi normami, 

ktorými k spojeniu a rozdeleniu obcí došlo). Tieto spojenia a rozdelenia obcí 

dopĺňajú tabuľky, ktoré za príslušné obce uviedli štatistické údaje o ploche, 

počte domov, bytov a o prítomnom obyvateľstve so špecifikáciou podľa 

pohlavia a štruktúrou obyvateľstva podľa národnosti a konfesií. Napokon 

dodatky obsahujú aj zmeny v správe Slovenska po zadaní lexikónu do tlače 

a už spomenuté štatistické údaje za obce odstúpené Poľsku a Maďarsku. 

Napokon k lepšej orientácii po štatistickom lexikóne obcí z roku 1927 prispieva 

zostavený abecedný register, ktorý obsahuje okrem úradných názvov aj 

predchádzajúce (označené hviezdičkou *) a rovnako aj miestne časti, osady 

a pod. s uvedením radového čísla obec, ku ktorej patrili. V registri sú uvedené 

osobitnou značkou aj železničné stanice a zastávky. Register však neobsahuje 

predchádzajúce maďarské úradné názvy. 
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ADMINISTRATÍVNY LEXIKÓN OBCÍ V REPUBLIKE ČESKOSLOVENSKEJ Z ROKU 1928 

Okrem štatistických lexikónov za jednotlivé časti medzivojnového 

Československa štatistický úrad pripravil a vydal aj dva diely administratívnych 

lexikónov: 

I. diel: Administrativní lexikon obcí v Čechách vydaný v roku 1927 

II. diel: Administrativní lexikon obcí na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi z roku 1928 

Hlavnou myšlienkou publikovania takéhoto typu lexikónov obcí bolo 

poskytnutie ďalších informácií administratívneho charakteru. Okrem počtu 

obyvateľov a národnostného „rázu“ danej obce, ktoré možno charakterizovať 

ako prevládajúcu národnosť sídla, obsahovali údaje o tom či sa v obci 

nachádzal poštový úrad, telegraf, telefón, či je v sídle železničná stanica, 

zastávka, ďalej sa uvádzala príslušnosť k obecnej škole, farskému úradu, 

četníckej stanice, zdravotného obvody a notariáty (len pre územie Slovenska).  

Obce z územia Slovenska boli publikované v druhom diely lexikónu spoločne 

s obcami Moravy, Sliezska a Podkarpatskej Rusi. Napriek tomu, že sa 

zostavovateľ snažil lexikón zjednotiť nevyhol sa niektorým rozdielom, 

vyplývajúcim z rozdielneho stavu správy v jednotlivých oblastiach 

Československa.  

V roku 1927 bol prijatý nový zákon o politickej správe, ktorý zaviedol nové 

krajinské zriadenie.10

                                                           
10 Z. č. 125/1927 Sb. z. a n. 

 Územie Čiech, Moravy a Sliezska, ale aj Slovenska tvorilo 

v tomto období jednotnú „krajinu“, na čele s krajinským úradom, ktorá sa 
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ďalej administratívne členila na politické okresy a na najnižšom stupni na obce. 

Na Slovensku, ako sme spomenuli v predchádzajúcej kapitole, bol od roku 

1923 zavedené do praxe župné zriadenie, ktoré existovalo do roku 1928.11 

V júli 1928 bolo na Slovensku uplatnené krajinské zriadenie na čele 

s Krajinským úradom v Bratislave. Slovenská krajina bola administratívne 

rozdelená na správne okresy na čele s okresnými úradmi, tie na notárske 

obvody a napokon obce. Lexikón však reagoval len na vynechanie žúpných 

prehľadov. Na okresnej úrovni neboli v lexikóne dôsledne uvedené všetky 

zmeny, ktoré vstúpili do platnosti po uvedením krajinského zriadenia do 

praxe.12

Podkarpatská Rus mala opäť o niečo odlišný vývoj. Na tomto území 

pokračovali vo svojej činnosti slúžnovské úrady, ktoré stáli na čele 

slúžnovských okresov. Obce Moravy a Sliezska boli v lexikóne zaraďované 

najmä do súdnych a nie politických okresov. Dôvodom bola ich menšia rozloha, 

teda dáta boli takto podávané podrobnejšie. Neplatilo to však pre územie 

Slovenska a Podkarpatskej Rusi, kde bola situácia opačná. Ako sme spomenuli 

v predchádzajúcej kapitole, v tomto období neboli zjednotené správne a súdne 

obvody. 

  

Administratívny lexikón obcí z roku 1928 obsahuje v prvej prehľadovej časti 

niekoľko základných údajov, ktoré sa dotýkajú celej Československej republiky. 

Najskôr zverejňuje zoznam súdnych okresov po jednotlivých krajinách (Čechy, 

Morava a Sliezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus), v ktorých štatistický úrad 

uviedol príslušnosť jednotlivých okresných súdov k odvolacej inštancii, 

                                                           
11 Čechy, Morava a Sliezsko tvorili osobitné „krajiny“, „země“, na čele ktorých stáli zemské úřady. 

Napriek tomu, že zákon o župnom a okresnom zriadení č. 126/1920 Sb. z. a n. mal platiť pre 
celé územie Československa, vošiel do platnosti len na území Slovenska. Podkarpatská Rus 
tvorila od roku 1926 jednu župu so sídlom v Mukačeve. 

12 Vidieť to najmä na vykazovanie dát za okresy Liptovský Hrádok (ten bol pri zavedení krajinského 
zriadenia zlúčený s okresom Liptovský Mikuláš - Vl. nar. č. 93/1928 Sb. z. a n.), kým na druhej 
strane bolo akceptované zrušenie okresu so sídlom vo Svätom Kríži nad Hronom (Žiar nad 
Hronom). 
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v Čechách, na Morave a Sliezsku sídla príslušných krajských súdov, na 

Slovensku k príslušnej sédrie, na Podkarpatskej Rusi k príslušnej súdnej stolici. 

Zároveň boli uvedené k súdnym okresom príslušné politické, správne 

a slúžnovské okresy. V štatistickej časti boli k súdnym okresom publikované len 

údaje o celkovom počte prítomného obyvateľstva, rozdelenie 

československých štátnych príslušníkov, žijúcich v obvodoch súdnych okresov 

podľa najpočetnejších národností počtom, ale aj v pomerných číslach (‰). Pre 

územie Slovenska boli ako najpočetnejšie národnosti uvádzané: 

československá, maďarská, nemecká a ruská.13

Napokon administratívnosprávne rozdelenie dopĺňa zoznam politických 

okresov (Čechy, Morava a Sliezsko), správnych okresov (Slovensko) 

a slúžnovských okresov (Podkarpatská Rus), ktoré boli rovnako kombinované 

údajmi o národnosti, príslušnosťou do súdnych okresov, ale i do obvodov 

obchodných a živnostenských komôr, ktoré boli napokon aj osobitne uvádzané 

v kombinácii s politickými, správnymi a slúžnovskými okresmi a údajmi 

o národnosti obyvateľstva. 

 Tento prehľad súdnych okresov 

dopĺňa zoznam obvodov krajských súdov pre Čechy, Moravu a Sliezsko, 

súdnych tabulí a sédrií pre Slovensko a obvody súdnych stolíc na 

Podkarpatskej Rusi, s uvedením jednotlivých súdnych okresov. Aj v tomto 

prípade boli jednotlivé obvody kombinované údajmi o národnosti obyvateľstva. 

Administratívny prehľad obcí zostavovateľ zaraďoval už podľa nového stavu, 

keď Slovensko bolo vykazované ako jedna krajina bez žúp. Preto nižšími 

článkami správy boli správne okresy, ktoré boli v lexikóne rozdelené na obce, 

či osady. Už v úvode tejto kapitoly sme uviedli jednotlivé údaje, ktoré sa takto 

k obciam uvádzali. Zobrazuje ich aj obrázok č. 9.  

                                                           
13  Pre územie Čiech len československá a nemecká národnosť, pre Moravu a Sliezsko, 

československá, nemecká a poľská národnosť a pre Podkarpatskú Rus ruská, maďarská 
a židovská. 
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Dodatky tvorili obvody finančných (daňových) úradov, inšpektorátov 

a riaditeľstiev, zoznam colných úradov a napokon register obcí a osád celej 

Československej republiky. Rímskou číslicou boli pri obciach v registri odlíšené 

oba diely administratívneho lexikónu obcí a jednotlivé názvy boli prevzaté zo 

štatistických lexikónov jednotlivých krajín, kde sa nachádzali úradné názvy 

sídiel. 

 
Obr. č. 9 : Základné údaje, ktoré poskytuje administratívny lexikón  z roku 1928 

 

 
Obr. č. 10 : Skratky v administratívnom lexikóne z roku  1928 
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Obr. č. 11 : Skratky v administratívnom lexikóne z roku  1928 
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LEXIKÓN OBCÍ V KRAJINE SLOVENSKEJ Z ROKU 1936 

Obdobne ako v prípade prvého československého sčítania obyvateľstva z roku 

1921 boli publikované aj výsledky cenzu, ktorý sa uskutočnil 1. decembra 

1930.14

Štatistický lexikón z roku 1936 bol v mnohom totožný so štatistickým 

lexikónom z roku 1927. Prinášal totiž výsledky o počtoch domov, počte 

prítomného obyvateľstva a jeho národnostnom a konfesionálnom rozvrstvení. 

To všetko za jednotlivé sídla. 

  

Tento lexikón opätovne z pohľadu administratívnosprávneho členenia 

Slovenska reagoval na existujúci stav k 30. júnu 1936. V tomto období už na 

Slovensku fungovalo krajinské zriadenie, zavedené od 1. júla 1928.15

K zmene nedošlo len zrušením žúp. Menili sa aj územia okresov, hoci v prípade 

týchto regionálnych jednotiek, neboli zmeny tak výrazné. K výraznejším došlo 

na Liptove, kde sa zlúčili okresy so sídlami v Liptovskom Mikuláši s Litovským 

Hrádkom a vznikol okres so sídlom v Liptovskom Mikuláši, zanikol okres Svätý 

 Ako sme 

spomenuli v predchádzajúcej kapitole, krajinské zriadenie vytvorilo jednu 

Slovenskú krajinu ako právnickú osobu na čele s krajinským úradom 

a krajinským prezidentom. Predchádzajúce župné zriadenie bolo zrušené 

a Krajinskému úradu v Bratislave boli priamo podriadenie len okresné úrady 

(77). Zanikli teda priame nadokresné územné celky. Politické okresy boli ďalej 

rozdelené na notárske obvody.  

                                                           
14 Predbežné dáta za Slovensko boli publikované v roku 1935 v sérii mimoriadnych správ  –

  MIMORIADNE zprávy Štátneho úradu štatistického republiky Československej. Roč. IV, č. 24-
33/1935. 

15 Z. č. 125/1927 Sb. z. a n. 



39 

Kríž nad Hronom, ktorého obce sa rozdelili do okresov so sídlami v Novej Bani 

a Kremnici. Došlo k presunom niekoľkých obcí z viacerých okresov (Kráľovský 

Chlmec a Sečovce; Prešov a Gelnica; Stropkov a Humenné a i.). Zmenilo sa tiež 

sídlo okresu Sečovce, ktoré bolo preložené do Trebišova.16 

 
Obr. č. 12 : Skratky lexikónu obci z roku 1936 

Prvú časť lexikónu tvoria okresné prehľady. V nich sú uvedené základné 

zaradenia obvodov politických okresov s príslušnosťou k súdnym okresom, 

daňovej správe, okresným finančným riaditeľstva a meračským úradom. Tento 

prehľad dopĺňa pôsobnosť súdnych okresov pre politické okresy, ich 

príslušnosť ku krajským súdom a obchodným a živnostenským komorám. Túto 

prvú časť napokon uzatvárajú sumárne dáta o rozlohe, počte domov, 

prítomnom obyvateľstve, národnosti a náboženstva československých 

občanov politických a súdnych okresov. 

 

                                                           
16 Podrobnejšie presuny uvádza príslušná právna norma - Vl. nar. č. 93/1928 Sb. z. a n. K niektorým 
čiastkovým úpravám došlo aj v roku 1934 - Vl. nar. č. 254/1934 Sb. z. a n. 
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Obr. č. 13 : Značky lexikónu obcí z roku 1936 

Hlavnú časť lexikónu tvorí prehľad údajov o jednotlivých obciach (obr. č. 14). 

Tento prehľad je rozdelený abecedne podľa politických okresov a v rámci nich 

sú opäť abecedne radené jednotlivé obce. Popri obci ako základnej územnej 

jednotke lexikón zaznamenal aj miestne časti, hoci v ich prípade sa štatistický 

úrad obmedzil len na uvedenie počtu domov a prítomného obyvateľstva. 

Osobitne boli vyznačené kurzívou zmeny, ktoré sa týkali zlúčenia a rozdelenia, 

či iných zmien obcí. 

 
Obr. č. 14 : Základná tabuľka obecných výkazov lexikónu z roku 1936 
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Rozloženie údajov v lexikóne obcí z roku 1936 bolo takmer zhodné 

s predchádzajúcim štatistickým lexikónom z roku 1927.17

Pri názvoch obcí a miestnych častí nebola uvedená príslušnosť obce 

k notárskemu úradu. Notárske úrady tvorili osobitný doplnok tretej dodatkovej 

časti lexikónu. Tu sa počet notárskych úradov, spoločne s počtom obcí, miest, 

či mestských častí kombinoval aj s počtom katastrálnych území v rámci 

jednotlivých politických okresov. Osobitný dodatok tvoril aj prehľadný zoznam 

četníckych staníc podľa okresov. V prípade notárskych úradov a četníckych 

staníc však chýbajú podrobnejšie údaje o ich obvode, keďže pri týchto typoch 

úradov išlo o miestne inštitúcie, pracujúce na úrovni obcí.  

 Rozdiel bol jedine 

v niektorých údajoch, ktoré obsahoval Lexikón obcí krajiny Slovenskej navyše. 

Išlo o údaje o pošte, telegrafe a telefóne a železnici (stanica a zastávka). 

Základné údaje o národnosti a náboženstve boli totožné s tým rozdielom, že 

v lexikóne z roku 1936 neboli vynechávané osoby ruskej národnosti 

a gréckokatolíckeho obyvateľstva, obyvateľstvo nemeckej národnosti. 

Predtlačený formát tabuľky bol jednotný pre všetky obce na Slovensku.  

V dodatkoch však štatistický úrad zaradil aj prehľad príslušnosti politických 

okresov do obvodov krajských súdov, čo kombinoval údajmi o národnostnej 

štruktúre obyvateľstva, aj v relatívnych číslach (v ‰). 

Významnú časť štatistického lexikónu obcí z roku 1936 však predstavuje 

retrospektívny prepočet štruktúry obyvateľstva podľa etnicity. Kým pre staršie 

obdobie od roku 1880 do roku 1910 išlo o štruktúru podľa materinského  

jazyka, pre roky 1921 a 1930 bola vykazovaná národnosť. Prepočet bol 

vykonaný podľa administratívnosprávneho členenia Slovenska k roku 1936. 

                                                           
17 V roku 1929 vyšiel aj osobitný lexikón obcí úradnej povahy  –  JASPER, Eugen  –  HANOUSEK, 

Karol. Administratívne rozdelenie a menoslov obcí Slovenska. Bratislava : s. n., 1929, 180s. 
Tento lexikón ako prvý reagoval na nové administratívnosprávne rozdelenie Slovenska po 
zavedení krajinského zriadenia v roku 1928. 
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Dáta štatistický úrad publikoval v relatívnych počtoch (‰). Rovnakým 

spôsobom boli zverejnené prepočty náboženskej štruktúry. Tie však 

retrospektívne zasahovali len k poslednému uhorskému sčítaniu obyvateľstva 

z roku 1910. 

Pre jednoduchšie porovnanie výsledkov oboch medzivojnových sčítaní ľudu 

v Československu štatistický úrad publikoval aj zoznam zmien v rozlohe obcí 

a administratívnom usporiadaní, ku ktorým došlo od 15. februára 1921 do 30. 

júna 1936. Tieto zmeny už boli rešpektované v lexikálnej časti pri obciach, 

ktorých sa priamo dotýkali. Súčasťou výpočtu zmien boli uvedené aj právne 

normy, ktorými príslušné zmeny nastali a rok ich uskutočnenia. Zmeny boli 

opätovne radené podľa politických okresov. Rovnako sa v dodatkoch 

publikovali aj zmeny v súdnom rozdelení Slovenskej krajiny, ku ktorým došlo 

od vydania Štatistického lexikónu obcí z roku 1927 do 30. júna 1936. Už 

typickým záverom dodatkov sú zmeny, ku ktorým došlo počas tlače. 

Register bol tvorený úradnými názvami obcí, ale aj kurzívou označenými 

miestnymi časťami a katastrálnymi územiami (označované skratkou k. ú.). 

Osobitne boli označené kurzívou a hviezdičkou (*) aj sídla, ktoré boli od 15. 

februára 1921 zaniknuté. Do zátvorky bolo pri miestnych častiach uvedené 

číslo obce, ku ktorej patrili. Register obsahoval pri názvoch aj značky 

železničných staníc a zastávok. 

 
Obr. č. 15 : Ukážka registra lexikónu obcí  z roku 1936 

Úplný záver lexikónu tvoria opravy a doplnky k úradným názvom sídiel 

s tlačovými chybami. 
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SEZNAM OBCÍ A OKRESŮ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, KTERÉ BYLY PŘIPOJENY 

K NĚMECKU, MAĎARSKU A POLSKU :  STAV KE DNI 28. LISTOPADU 1938 

Vnútropolitické, no najmä zahraničnopolitické udalosti na jeseň v roku 1938 

otriasli Československou republikou. Medzinárodno – politický tlak Nemecka 

vyvrcholil dohodou v Mníchove, ktorou Československo stratilo rozsiahle 

pohraničné územia najmä v západných Čechách. Mníchovská dohoda veľmocí 

však spôsobila priame straty aj na území Slovenska. Slovensko takto stratilo 

Devín (vtedy časť Karlovej Vsi) a Petržalku, potvrdené protokolom medzi 

Česko – Slovenskom a Nemeckou ríšou z 20. novembra 1938.18

Väčšie zásahy do územia Slovenska znamenali „územné vyrovnania“ so 

severným a južným susedom Slovenska. Tieto územné zmeny nadväzovali 

na Mníchovskú dohodu, na základe ktorej malo Česko – Slovensko riešiť 

osobitnými dohodami územné požiadavky Poľska a Maďarska.  

  

Dohoda s Poľskom bola pomerne rýchla a bez vážnejších problémov. Protokol 

spoločnej československo – poľskej rozhraničovacej komisie bol podpísaný 

30. novembra 1938. Poliaci získali celé, alebo časti 11 obcí v prihraničnej 

oblasti, najmä na území Kysúc, Oravy a na Spiši. 

Najväčšie územné zmeny sa týkali južných hraníc Slovenska, kde došlo 

k odstúpeniu rozsiahlych častí južného Slovenska s prevahou osôb maďarskej 

národnosti Maďarsku. Bol to napokon priamy následok arbitrážneho 

rozhodnutia, ktoré sa uskutočnilo 2. novembra 1938 vo Viedni.  

                                                           
18 Vyhlásením autonómie a jej kodifikáciou (november 1938) došlo aj k zmene názvu na Česko-

Slovenskú republiku. 
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Obr. č. 16 : Titulný list zoznamu odstúpených obcí z roku 1938 

Seznam obcí z roku 1938 vyšiel z praktických dôvodov. Mapoval všetky 

základné zmeny, ktoré sa dotkli územnej celistvosti Československej republiky 

v mesiacoch október a november 1938. Do lexikónu však neboli zaradené obce, 
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ktoré boli postihnuté stratou časti svojich neobývaných katastrov. Lexikón 

uviedol len ich celkový počet pri základných sumároch za jednotlivé krajiny. 

 
Obr. č. 17 : Základný sumár odstúpených častí Československa 

 
Obr. č. 18 : okresné prehľady 

Zostavovateľ lexikónu, ktorým bol ešte v tomto období československý 

štatistický úrad, vychádzal pri zostavení zoznamov podľa dvoch základných 

mapových diel, ktoré na základe medzinárodných dohôd vypracoval Vojenský 

zeměpisný ústav v Prahe. Pre české krajiny boli vypracované špeciálne mapy 

v mierke 1 : 75 000, pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi generálne 

mapy v mierke 1 : 200 000. 

Úradné názvy a počty obyvateľstva odstúpených sídiel boli prevzaté 

z posledného štatistického lexikónu a sčítania ľudu z roku 1930. 
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Obr. č. 19 : Zoznam  odstúpených obcí 
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Samotný Seznam obcí bol rozdelený do troch častí. V prvej štatistický úrad 

uviedol základné údaje o odstúpených a ostávajúcich územiach jednotlivých 

krajín Československej republiky.  

Pri odstúpených častiach boli uvedené údaje o rozlohe odčlenených území 

v km2, číselnom vyjadrení politických a súdnych okresov, ktorých sa územné 

zmeny dotkli. Štatistický úrad tiež zaradil do sumárov celkový počet 

odstúpených obcí jednotlivých krajín, ale ako sme už spomenuli, v prípade 

týchto sumárov aj počet zmenami čiastočne dotknutých sídiel, počet domov 

a prítomné obyvateľstvo podľa stavu k 1. decembru 1930. Počet obyvateľstva 

ešte dopĺňal strohý údaj o ich štátnej príslušnosti (Československej republiky, 

cudzinci). Rovnaké údaje boli publikované aj za zvyšok územia, ktoré ostalo 

súčasťou Česko – Slovenska. 

Prvú časť lexikónu doplnili údaje o národnosti československých štátnych 

príslušníkoch (československá, ruská, nemecká, maďarská, poľská, židovská 

a iná) a štruktúra obyvateľstva podľa príslušnosti k povolaniu 

(poľnohospodárstvo, priemysel, obchod a peňažníctvo, doprava, verejná 

služba a vojsko, ostatné povolania), ktorá je zaujímavá najmä z pohľadu 

odstúpených oblastí.  

V druhej časti, ktorá tvorí ťažisko lexikónu, bol zostavený zoznam odstúpených 

obcí, ktoré boli pripojené k Nemecku, Poľsku a Maďarsku. Údaje štatistický 

úrad rozdelil podľa krajín (Čechy, Morava a Sliezsko, Slovensko, Podkarpatská 

Rus) a ďalej na dve časti. Prvú tvoril zoznam politických okresov (pre české 

krajiny s uvedením aj súdnych okresov), ktoré boli odstúpené celé spolu 

s počtom prítomného obyvateľstva podľa stavu z roku 1930. V prípade tohto 

sumára neboli uvádzané podrobnejšie jednotlivé obce. Druhú časť tvorili 

odstúpené časti okresov, kde už boli uvedené len dotknuté obce. Tie boli 

zoradené abecedne podľa jednotlivých politických okresov s príslušným 

počtom osôb sčítania z roku 1930. 
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Obr. č. 20 : Register zoznamu odstúpených obcí z roku 1938 

Tretiu časť tvoril abecedne radený register odstúpených sídiel s uvedením 

príslušnosti obce do konkrétneho politického (pre české krajiny súdneho) 

okresu. Tento register nebol rozdelený podľa krajín, ale zahŕňal všetky 

odstúpené sídla z Česko – Slovenskej republiky. 
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ÚZEMIE A OBYVATEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PREHĽAD OBCÍ A  OKRESOV 

ODSTÚPENÝCH NEMECKU, MAĎARSKU A POĽSKU  

Tento lexikón odstúpených obcí reagoval na ďalšie územné zmeny, ku ktorým 

došlo nielen v roku 1938, ale aj v roku 1939. Územné zmeny sa uskutočnili 

opäť v prospech susedného Maďarska. Po vyhlásení slovenského štátu a tzv. 

malej vojne bol 4. apríla 1939 podpísaný nový rozhraničovací protokol medzi 

Slovenskom a Maďarskom, ktorý znamenal odstúpenie ďalších častí.  

Lexikón o odstúpenom území, ktorý vydal Štátny štatistický úrad v roku 1939 

mapuje celkovú situáciu, ktorá nastala po územných zmenách v rokoch 1938 a 

1939. Možno ho do istej miery považovať za podrobnejší doplnok k zoznamu 

odstúpených obcí, ktorý vydal k 28. novembru 1938 ešte československý 

štatistický úrad. 

Tento lexikón nevznikol na základe nového sčítania obyvateľstva. Hoci na konci 

roku 1938 zorganizovalo ministerstvo vnútra osobitné sčítanie ľudu, jeho 

podrobnejšie výsledky v tomto lexikóne použité neboli. Základ tvorili dáta 

získané počas sčítania obyvateľstva z roku 1930. 

Tento lexikón bol rozdelený do 4 základných častí. V prvej časti sa nachádzajú 

prehľadové tabuľky, do ktorých štatistický úrad zahrnul základné údaje 

o rozlohe a počte obyvateľstva podľa stavu z roku 1930, ktoré boli odstúpené 

susedným štátom a ktoré ostali ako súčasť Slovenskej republiky (1939  –  1945). 

Popri rozlohe a počte domov sem štatistický úrad zahrnul aj údaje 

o prítomnom obyvateľstve a jeho národnostnej štruktúre. Tá sa týkala len 

československých štátnych príslušníkov a z národností bol publikovaný počet: 

„slovenskej a českej; ruskej; nemeckej; maďarskej a židovskej“. Ostatné 
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národnosti boli započítané do nešpecifikovanej skupiny iná národnosť 

a osobitne boli vykázaní cudzinci.  

 
Obr. č. 21 : Titulný list lexikónu z roku 1939 
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Prehľadové tabuľky obsahujú aj základnú štatistiku počtov odstúpených 

okresov, obcí a štátnej príslušnosti ich obyvateľov.  

Výsledky sčítania obyvateľstva z roku 1938 boli publikované v samostatnej 

tabuľke, avšak len za jednotlivé administratívne okresy a na území, ktoré bolo 

súčasťou Slovenska v čase vykonania cenzu. Dáta boli publikované len za počet 

domov a domácností, počet prítomného obyvateľstva, ich štruktúru podľa 

štátnej (krajinskej) príslušnosti a národnosti. Tá bola osobitne vykazovaná za 

Slovensko, Čechy, Moravu, Podkarpatskú Rus, Nemecko, Maďarsko, Poľsko 

a nešpecifikovaná skupina iná príslušnosť. Národnosť sa členila na slovenskú, 

osobitne českú, rusínsku, nemeckú, maďarskú, poľskú, židovskú a cigánsku. 

Popri týchto existovala aj skupina inej národnosti. 

Obdobne boli publikované sumárne okresné dáta za náboženské rozvrstvenie 

obyvateľstva k 31. decembru 1938. Osobitne boli vykazované údaje za 

rímskokatolícke, gréckokatolícke, evanjelické augsburského vyznania, 

evanjelické reformované, českobratskú cirkev, československú cirkev, 

izraelitské, pravoslávne a babtistické vyznanie. Napokon do posledných dvoch 

skupín boli zaradené osoby bez vyznania a iné vierovyznania.  

Kým predchádzajúce dáta štatistický úrad publikoval podľa územnému stavu 

z 31. decembra 1938,  pripojil aj osobitný prepočet podľa administratívneho 

usporiadania, ktoré vošlo do platnosti od 1. januára 1940. V tejto tabuľke bola 

uvedená len štátna príslušnosť obyvateľstva k Slovensku, Čechám a Morave a k 

„ostatnej cudzine“. 

Druhá časť lexikónu tvorí podrobnejší prehľad obcí, osád a miestnych častí, 

ktoré boli pripojené k susedným štátom. Pripojené sídla boli radené abecedne 

podľa príslušných politických okresov (obr. č. 22).  

Tretiu časť lexikónu tvorí abecedne radený register odstúpených obcí, osád 

a miestnych častí, keď do zátvorky zostavovateľ uviedol názov politického 

okresu, v obvode ktorého príslušná lokalita pred územnou zmenou ležala. 
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Obr. č. 22 : Základná tabuľka  zoznamu odstúpených obcí 

 
Obr. č. 23 : Registrová časť lexikónu 

V poslednej časti boli uvedené jednotlivé obce patriace k notárskym obvodom 

v Slovenskej republike (1939  –  1945). Napokon dodatok lexikónu tvoril 

zoznam sídiel notárskych úradov, ktoré pripadli k Nemecku a Maďarsku. 
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LEXIKÓN OBCÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z ROKU 1942 

Lexikón obcí Slovenskej republiky vydal v roku 1942 Štátny štatistický úrad 

v Bratislave. Tento lexikón bol dvojjazyčný, keď popri slovenskom jazyku boli 

textové časti preložené aj do nemčiny.  

Lexikón vyšiel z praktických dôvodov, keďže od posledného úradného lexikónu 

Slovenska z roku 1936 došlo k viacerým zmenám v administratívnosprávnej 

oblasti, najmä zmenou štátnych hraníc, ale i zmenami správy. Od 1. januára 

1940 bolo na Slovensku opätovne zavedené župné zriadenie.19

K všeobecne prijatým zásadám je potrebné uviesť zmeny v úradných názvoch 

niektorých sídiel. Spomenuli sme už, že počnúc štatistickým lexikónom obcí 

z roku 1927, boli do úradných názvov, na základe odporúčania špeciálnej 

komisie, prijaté adjektíva s koncovkou  – ia,  – ie. Tento lexikón túto zásadu 

vrátil späť ako existovala v slovenskom úzuse pred prijatím úradných názvov 

v roku 1927. Teda Dolní Kubín nebol úradne označovaný mäkkým í, ale ako 

Dolný Kubín, Nižinia Slaná sa opäť označovala ako Nižná Slaná a pod. 

 Na Slovensku 

vzniklo 6 žúp, ktoré však nenadväzovali na medzivojnové župné zriadenie 

(1923  –  1928). Sídla mali v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, 

Ružomberku a Prešove. Úradne sa označovali ako Bratislavská, Nitrianska, 

Trenčianska, Tatranská (sídlo Ružomberok), Pohronská (sídlo Banská Bystrica) 

a Šarišsko – Zemplínska (sídlo Prešov). V rámci týchto nadokresných územných 

celkov existovali už tradične politické okresy, ktorých bolo 59 a osobitné 

postavenie malo mesto Bratislava. Okresy ostali na nižšom stupni rozdelené do 

notárskych obvodov.  

                                                           
19 Vl. nar. 190/1939 Sl. z. 
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Obr. č. 24 : Titulný list lexikónu z roku 1942 

Lexikón obcí Slovenskej republiky z roku 1942 možno označiť 

za administratívny lexikón, nie typický štatistický, ktoré vychádzali 

v medzivojnovom období. Napriek tomu, že údaje publikované v tomto 
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lexikóne vychádzali z dát sčítania ľudu, ktoré sa uskutočnilo v Slovenskej 

republike (1939  –  1945) 15. decembra 1940, išlo však prakticky len o základné 

počty domov a počet obyvateľov. Navyše, ako uviedol zostavovateľ v úvode 

lexikónu, išlo len o predbežné výsledky cenzu. 

Prvú časť lexikónu tvorili základné sumárne prehľady územia Slovenskej 

republiky (1939  –  1945). Lexikón obsahuje aj 4 mapové náčrty, na ktorých 

štatistický úrad zakreslil administratívnosprávne členenie Slovenska (župné 

a okresné zriadenie); obvody daňových úradov a správ; štatistický kartogram 

hustoty obyvateľstva podľa okresov a napokon prehľad krajských a okresných 

súdov. 

Zaujímavé údaje však poskytuje tabuľková časť, do ktorej štatistický úrad 

zaradil prehľad župného zriadenia, obvody krajských súdov a daňovej správy. 

Pri týchto sumároch boli použité údaje o rozlohe obvodov (v km2), počet 

domov v roku 1940 a počty obyvateľov nielen za rok 1940, ale aj 

retrospektívne prepočty z cenzov 1930 a posledného uhorského cenzu z roku 

1910. Rovnaké dáta publikoval zostavovateľ aj pri okresných sumároch s tým 

rozdielom, že sem zahrnul aj prírastkovosť obyvateľstva (v %) v obdobiach od 

roku 1930 a 1910 a napokon porovnanie prepočítanej hustoty obyvateľstva 

politických okresov z roku 1940 podľa cenzov z roku 1910 a 1940. Vhodnou 

pomôckou k štúdiu správy za slovenského štátu predstavuje príslušnosť 

politických okresov do žúp, krajských a okresných súdov, do obvodov 

okresných finančných riaditeľstiev, daňovej správy a daňového úradu, 

katastrálneho meračského úradu, obchodnej a priemyselnej komory 

a napokon do obvodu robotníckej sociálnej poisťovni.   

 



57 

 
Obr. č. 25 : Použité skratky, značky a vysvetlivky 

Druhá lexikálna časť predstavovala prehľad administratívnosprávneho 

začlenenia jednotlivých sídiel Slovenskej republiky (1939  –  1945) do 



58 

politických okresov, ktoré boli radené abecedne. Pri obciach sa v základnej 

tabuľke zostavovateľ uviedol len počty obyvateľstva zo sčítaní ľudu z rokov 

1910, 1930 a 1940. Počet domov a rozloha bola výsledkom posledného cenzu 

z roku 1940. Súčasne sa uvádzali pri každom sídle základné administratívne 

údaje o najbližšom poštovom úrade, telegrafe, telefóne, železničnej stanici 

a zastávke a jej vzdialenosti od obce v km, o farských úradoch, žandárskej 

stanici, do ktorej obec prislúchala a napokon údaj o sídle zdravotného obvodu. 

 
Obr. č. 26 : Základná tabuľka publikovaných údajov za obce  

Rovnako ako v predchádzajúcich medzivojnových lexikónoch bola lexikálna 

časť rozdelená na tabuľku so základnými údajmi a v spodnej časti boli 

uvádzané miestne časti s vysvetlivkami. 

Ďalšou osobitnou časťou bol zoznam obvodov notárskych úradov podľa stavu 

k 1. marcu 1942 a obce jednotlivých obvodov. Opäť aj v tomto prípade boli 

údaje zaradené abecedne podľa politických okresov. 

Administratívnosprávne zmeny na Slovensku, ktoré boli vykonané od 

2. novembra 1938 (od arbitráže vo Viedni) do vydania lexikónu, boli osobitne 

zostavené s príslušnými právnymi normami. Do tohto zoznamu zmien boli 

zahrnuté aj zmeny, týkajúce sa pričlenenia časti severnej Oravy a Spiša po 

vojne proti Poľsku v roku 1939.20

                                                           
20 Pozri bližšie z. č. 325/1939 Sl. z. 
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Obr. č. 27 : Ukážka registra lexikónu obcí z roku 1942 

Miestny register bol zostavený obdobne ako v predchádzajúcich lexikónoch. 

Rozdielom bola len opačná tlač miestnych častí a obcí. Obce boli vytlačené 

kurzívou.  
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SOZNAM OBCÍ NA SLOVENSKU PODĽA ADMINISTRATÍVNEHO ROZDELENIA K 1. 

SEPTEMBRU 1946 

Prvým povojnovým lexikónom obcí na Slovensku bol Soznam obcí na 

Slovensku podľa administratívneho rozdelenia k 1. septembru 1946.21

Po skončení druhej svetovej vojny došlo prakticky k obnoveniu územnej správy 

na Slovensku podľa stavu z roku 1938. Neboli akceptované 

administratívnosprávne zásahy do správy, ku ktorým došlo počas existencie 

slovenského štátu a už vôbec nie zmeny štátnych hraníc z rokov 1938 a 1939. 

Preto aj dôvodom vzniku tohto lexikónu bolo vytvoriť pomôcku pre povojnový 

výkon správy na Slovensku, pri ktorej bolo potrebné poznať všetky 

administratívnosprávne zmeny, ku ktorým došlo po 1. júli 1936 (v tomto čase, 

ako sme už spomenuli, bol publikovaný lexikón obcí Slovenska).  

 Tento 

pomerne jednoduchý zoznam sídiel bol vydaný Štátnym plánovacím 

a štatistickým úradom v Bratislave.  

Údaje lexikónu z roku 1946 sa opierajú o tri sčítacie akcie. Prvým a najstarším 

boli dáta z cenzu z roku 1930. Druhým sčítaním bolo plánované sčítanie 

obyvateľstva v Slovenskej republike (1939  –  1945) z roku 1940 a tretím boli 

údaje z maďarského cenzu, ktorý sa uskutočnil v roku 1941 a definitívne údaje 

za obce boli publikované v maďarskom miestopise z roku 1944 

(A Magyarország helységnévtára 1944). Pre územie Slovenska sa toto sčítanie 

týkalo zabraných oblastí najmä na juhu a východe územia. Týmto spôsobom 

Štátny plánovací a štatistický úrad doplnil chýbajúce dáta, ktoré nemal 

                                                           
21 Tomuto lexikónu predchádzal aj Soznam obcí na Slovensku ku dňu 30. IV. 1946, ktorý vydal 
Štátny plánovací a štatistický úrad v roku 1946. 
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k dispozícii zo sčítania ľudu z roku 1940, ktorý sa vykonal len na území 

vtedajšej Slovenskej republiky (1939  –  1945). 

 
Obr. č. 28 : Titulný list Soznamu obcí na Slovensku z roku 1946 

Soznam obcí je rozdelený do troch základných častí. Prvú tvoria okresné 

prehľady, ktoré obsahujú údaje o rozlohe okresov v km2, údaj o počte domov 

z posledného plánovaného sčítania obyvateľstva z roku 1940, 



62 

doplneného maďarským z roku 1941 a údaje o počte obyvateľov v rokoch 

1930 a 1940 (1941) v okresoch prepočítané podľa územia okresov 

k 1. septembru 1946. Posledné dve hodnoty vykazovali prírastok obyvateľstva 

od roku 1930 do roku 1940 (1941) a napokon hustotu obyvateľstva na km2. Do 

okresných prehľadov bol zaradený aj prehľad okresných súdov a ich zaradenie 

do 10 obvodov krajských súdov. Tie mali sídla v Bratislave, Banskej Bystrici, 

Komárne, Košiciach, Levoči, Nitre, Prešove, Ružomberku, Rimavskej Sobote 

a Trenčíne. V tomto období už súdne okresy a administratívnosprávne okresy 

boli územne totožné.  

Okresné prehľady boli doplnené aj základným prehľadom o počtoch obcí, 

národných výborov (NV), staníc národnej bezpečnosti (NB), počte poštových, 

telegrafných a telefónnych staníc, počte železničných staníc a zastávok, ale 

i zdravotných obvodov, lekární a zverolekárov v jednotlivých okresoch. 

V tomto prípade boli dáta uvedené podľa stavu k 1. septembru 1946. 

Napokon posledný okresný prehľad uvádza zaradenie okresov pod obvody 

viacerých správnych úradov. Okrem obvodov krajských súdov, ktoré boli 

vykázané samostatne, sem boli zaradené údaje o sídle obvodu obchodných 

a priemyselných komôr, okresných finančných riaditeľstiev, katastrálneho 

a meračského úradu, daňovej správy a daňového úradu, štátneho stavebného 

úradu a o sídlach obvodov oblastnej úradovne Osídľovacieho úradu pre 

Slovensko. 

Druhú časť Soznamu obcí tvorí už prehľad údajov za jednotlivé obce, ktoré sú 

zoradené do okresov. Okresy boli zoradené abecedne, avšak podľa 

podstatných mien sídiel okresov. Teda napríklad Okres so sídlom v Rimavskej 

Sobote bol zaradený pod Sobota Rimavská. Rovnako boli radené aj obce 

v rámci jednotlivých okresov. Tento úzus bol staršieho dáta a používal sa už 

počas existencie habsburskej monarchie.  
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Obr. č. 29 : Výkazy za jednotlivé obce 

Každú obec charakterizovalo niekoľko údajov. Okrem názvu sem zostavovateľ 

zaradil plochu v hektároch (ha), počet domov v roku 1940 (opäť pri obciach, 

ktoré boli v čase vojny pričlenené k Maďarsku, podľa sčítania z roku 1941), 

počet obyvateľov z posledných dvoch cenzov (1930 a 1940 (1941)). Ďalej 

nasledoval údaj o úrade miestneho národného výboru (ÚNV) a zboru národnej 

bezpečnosti (SNB), ktoré boli označované číslom. Číslo odkazovalo na 

poradové číslo obce, v ktorej sa uvedený úrad nachádzal. Teda napríklad v obci 

Kľak vo vtedajšom okrese Nová Baňa bol odkaz na ÚNV č. 10 a SNB č. 29, čo 

znamená, že národný výbor pre Kľak sídlil v Hrabičove a zbor národnej 

bezpečnosti v Žarnovici. Posledný stĺpec v zozname obcí zachytával existenciu 

najbližšej pošty, telegrafu a telefónu. V tejto spoločnej rubrike boli kvôli 

rozlíšeniu použité pred názvom sídla rozlišovacie skratky: 

 

P. Pošta 

T. Telegraf 

t. telefon 

 

Tretiu časť lexikónu tvorili zmeny v rozlohe obcí a administratívnom rozdelení 

Slovenska, ku ktorým došlo od 1. júla 1936 do 1. septembra 1946. Zmeny boli 
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opätovne uvádzané podľa jednotlivých okresov, kde sa pri príslušnej 

konkrétnej zmene uviedla aj právna norma, na základe ktorej bola vykonaná. 

Lexikón obcí dopĺňa aj zoznam zmien, ku ktorým došlo počas tlače a abecedný 

register sídiel s číslom príslušného okresu a strany, za ktorým ešte vydavateľ 

uviedol tlačové chyby. 

 
Obr. č. 30 : Ukážka registra 
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STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 1955 

Lexikón bol výsledkom spolupráce ministerstva vnútra a štátneho úradu 

štatistického.22

Zložený je z troch častí. V prvej zostavovateľ vytvoril základné prehľady 

administratívnosprávneho charakteru podľa stavu k roku 1955. Zameral sa na 

štatistické vyjadrenie počtu okresov, obcí, osád, národných výborov ako 

správnych úradov v rámci existujúceho krajského zriadenia, ktoré 

v Československu existovalo od 1. februára 1949.

 Na Slovensku sa na jeho zostavení spolupodieľali povereníctvo 

vnútra a Slovenský štatistický úrad. Za úsek poštových úradov to bolo 

ministerstvo spojov, za údaje o staniciach a nákladiskách ministerstvo dopravy, 

za plošné výmery Ústredná správa geodézie a kartografie a jej oblastné ústavy, 

Správa geodézie a kartografie na Slovensku. Je zostavený podľa územnej 

organizácie k 1. januáru 1955 a štatistické údaje boli čerpané zo sčítania 

1. marca 1950, z hľadiska počtu obyvateľstva bol zároveň vykonaný aj odhad 

k 1. januáru 1955. Výsledky sčítania tak boli prevedené na nové 

územnosprávne členenie platné takmer o päť rokov neskôr ako bolo vykonané 

sčítanie.  

23

 

 

                                                           
22 V rokoch 1946  –  1955 boli publikované viaceré lexikóny obcí, ktoré boli upravované podľa 

zmien administratívnosprávneho členenia Československa. Údaje o obyvateľstve boli prevzaté 
z viacerých zdrojov, za územie Slovensku išlo o súpis civilného obyvateľstva, ktorý bol vykonaný 
k 4. októbru 1946 a podľa počtu civilných zásobovaných osôb k 30. júnu 1948  –  SOZNAM obcí 
na Slovensku podľa administratívneho k 1. júlu 1947. Praha : Státní úřad statistický, 1947; MALÝ 
soznam obcí na Slovensku podľa administratívneho stavu k 1. septembru 1948. Bratislava : 
Slovenský plánovací a štatistický úrad, 1948; SOZNAM obcí na Slovensku podľa správneho 
rozdelenia z 1. februára 1949. Bratislava : Slovenský plánovací úrad, 1949. 

23 Nová organizácia správy bola vytvorená na základe z. č. 280/1948 Sb. o krajskom zriadení 
a vládne nar. č. 3/1949 Sb. v Čechách a z. č. 14/1949 Sb. SNR na Slovensku. 
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Obr. č. 31 : Titulný list Statistického lexikonu obcí Republiky Československé 1955  

Z pohľadu nového správneho usporiadania bolo Slovensko v roku 1949 

rozdelené na 6 krajov. Tie územne nenadväzovali na  predchádzajúce župné 

zriadenia. Sídlami nových krajov boli: Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, 

Košice a Prešov. Na čele týchto krajov pôsobili osobitné krajské národné 

výbory. Vytvorila sa takto nová nadokresná správa, ktorá na území Slovenska 

nefungovala od oslobodenia v roku 1945, kedy došlo k zrušeniu župného 

zriadenia.  
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Obr. č. 32 : Prehľadová tabuľka krajov a okresov 
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Obr. č. 33 : Systematický zoznam obcí a osád podľa krajov a okresov 
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Na Slovensku pracovalo na regionálnej úrovni 91 okresov, na čele s okresnými 

národnými výbormi.24

Okresy boli tvorené jednotlivými obcami. V tomto období už neexistovali 

niekdajšie notárske úrady so svojimi obvodmi. Tie boli zrušené. Na obecnej 

úrovni pôsobili mestské a miestne národné výbory.  

  Oproti predchádzajúcemu okresnému zriadeniu tak 

došlo k navýšeniu ich počtu. Prehustila sa sieť okresov najmä v oblasti 

západného a stredného Slovenska. 

Základné prehľady boli doplnené o údaje o počte domov, plochy v hektároch, 

počte obyvateľstva a jeho hustote v jednotlivých územnosprávnych 

jednotkách. Súčasťou prehľadu je administratívna mapa Československa 

v mierke 1 : 2 000 000. 

Druhú, ťažiskovú časť lexikónu tvorí systematický zoznam obcí a osád, 

rozdelený podľa krajov a okresov (obr. č. 33). V tomto zozname obcí a osád 

boli za každú obec a osadu publikované dodacie poštové úrady, železničná 

stanica (osobná i nákladná), matričný obvod, plocha obce v hektároch, počet 

domov (obývaných i neobývaných označených popisným číslom) a počet 

prítomných obyvateľov. 

Tretiu dodatkovú časť predstavovali 4 územné prehľady uvádzané k 1. januáru 

1955. Prvým bol prehľad obcí, ktoré mali spoločné národné výbory. Tie sa však 

netýkali územia Slovenska, pretože v tomto čase na Slovensku neexistovali 

obce so spoločnými národnými výbormi.   

Druhým dodatkovým prehľadom bola územná organizácia súdov a štátnych 

notárstiev, kde sa uviedli sídla ľudových súdov, štátnych notárov v kombinácii 

s krajom a obvodom okresných a obvodných národných výborov. 

                                                           
24 V Bratislave pôsobil osobitný ústredný národný výbor a 4 obvodné národné výbory.  
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Tretím dodatkom bola územná organizácia Štátnej banky československej 

s uvedením sídiel jej pobočiek a napokon v poslednom dodatku územná 

organizácia Investičnej banky.  

 
Obr. č. 34 : Ukážka registra 

Záver lexikónu z roku 1955 tvorí register, v ktorom bolo pri každej obcí do 

zátvorky uvedené číslo kraja a názov sídla okresu, v ktorom sa nachádza. 

Súčasťou hesla však bol aj údaj o poštovom úrade, do pôsobnosti ktorého 

obec či osada patrili. 
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ADMINISTRATIVNÍ LEXIKON OBCÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 1955 

Úzko nadväzuje na predchádzajúci lexikón. Na jeho publikácii sa spolupodieľali 

rovnaké inštitúcie a je zostavený na rovnakom územnosprávnom základe ako 

štatistický lexikón. Mierne sa líši len vo svojom obsahu a publikovaných 

údajoch za jednotlivé obce a osady. 

Prvé prípravy na vydanie lexikónu obcí boli vykonané v štátnom štatistickom 

úrade skoro po ukončení sčítania v roku 1950, samotné vydanie lexikónu sa 

značne pretiahlo. Predovšetkým nebolo jasné v akom rozsahu sa majú 

publikovať získané údaje za obce a osady. Vedelo sa, že sa doterajšia štruktúra 

lexikónov bude meniť. Najprv sa uvažovalo, že by sa do lexikónu zaradili aj 

niektoré hospodárske dáta alebo sa uvažovalo o vydaní samostatného 

hospodárskeho lexikónu.25

Rukopis lexikónu bol nakoniec vypracovaný a vo februári 1954 bol podstúpený 

okresným a krajským službám s niektorými ďalšími demografickými 

ukazovateľmi. Konkrétnu formu získal lexikón obcí po vydaní zákona z 3. marca 

1954 č. 13 Zb., o národných výboroch, vládneho nariadenia z 13. marca 1954 č. 

16 Zb., o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov (pre 

české krajiny) a nariadenia Zboru povereníkov zo 17. marca 1954 č. 1 a 2, 

ktorým sa vytvárajú na území Bratislavy mestské obvody a obvodné národné 

výbory a o niektorých zmenách v územnej organizácii okresov a miest na 

Slovensku v dôsledku zrušenia jednotných národných výborov. Tieto normy 

  

                                                           
25 Sčítanie 1950, na ktoré nadväzuje lexikón bolo tzv. národné. Jeho súčasťou bol tiež súpis 

poľnohospodárskych, priemyslových a živnostenských závodov. V takejto podobe sa už žiadne 
iné sčítanie nikdy nekonalo, pretože tieto údaje boli nahradené priebežným odvetvovým 
výkazníctvom.  
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významnou mierou ovplyvnili administratívne usporiadanie, preto príprava 

a vydanie nového lexikóna predstavovali dôležitú úlohu. 

 
Obr. č. 35 : Titulná strana Administratívneho lexikónu obcí Republiky Československej 1955 



74 

Integrálnou súčasťou lexikónu boli:  

Prehľady, ktoré obsahovali: 

1. Počet okresov, obcí, osád, národných výborov podľa druhu a počet obcí so 

spoločným národným výborom podľa krajov 1. januára 195526

2. Počet obvodných národných výborov v hlavnom meste Prahe, meste 

Bratislave a krajských mestách 1. januára 1955 

 

3. Počet obcí a osád podľa krajov a okresov 1. januára 1955 

Systematický zoznam obcí a osád podľa krajov a okresov 

a na koniec lexikónu boli zaradené Dodatky: 

1. Prehľad obcí so spoločným národným výborom 1. januára 1955 

2. Prehľad územnej organizácie súdov a štátnych notárstiev 1. januára 1955 

3. Prehľad územnej organizácie Štátnej banky československej 1. januára 

1955 

4. Prehľad územnej organizácie Investičnej banky 1. januára 1955 

spolu s Abecedným zoznamom krajov a okresov a ich príslušnosťou podľa 

krajov, Abecedným zoznam obcí a osád, a kapitolou s názvom Zaniknuté 

názvy obcí a osád od 5. mája 1945 do 31. decembra 1954  

Systematická časť lexikónu Systematický zoznam obcí a osád podľa krajov 

a okresov bola usporiadaná podľa administratívneho rozdelenia k 1. januáru 

1955. Obce sú zostavené podľa okresov a okresy podľa krajov v poradí 

uvedenom v zákone č. 280/1949 Zb., o krajskom zriadení. Poradie okresov je 

také, že na prvom mieste je okres, v ktorom leží krajské mesto. Ostatné okresy 

v kraji sú následne usporiadané podľa abecedy. Tento postup je zachovaný aj 

pri usporiadaní obcí v rámci okresu. Na prvom mieste (poradové číslo obce 1) 

je obec, v ktorej má sídlo okresný národný výbor. Za ňou nasledujú 

                                                           
26 Na území Slovenska fungovali ústredné, mestské, okresné a miestne národné výbory, pričom 

nebola žiadna obec, ktorá by nespadal do žiadneho národného výboru. 
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v abecednom poradí ďalšie obce okresu27

Celkovo je systematická časť rozdelená do 6 stĺpcov. V prvom stĺpci je 

publikované číslo obce a v druhom názov obce a prípadne jej osady. Za 

názvom okresu je ešte štvormiestne číslo, kde prvé dve čísla označujú poradie 

kraja okresu a druhé dve poradie okresu zo štatistického hľadiska. V treťom 

stĺpci je uvedený poštový dodací úrad a to úradným názvom podľa praxe 

ministerstva spojov. Informácie o nich poskytli pre lexikón krajské správy 

spojov.  

. Osady jednotlivých obcí sú tiež 

radené abecedne.  

Železničné stanice vo 4 a 5 stĺpci u príslušných obcí a osád sú označené číslami. 

Tie značia poradové číslo železničnej stanice, ktorú obyvateľstvo bežne 

využíva28

Príslušnosť k matričnému obvodu (stĺpec 6) je určená buď písmenom M, čo 

znamená, že v obci je sídlo matričného obvodu alebo číslom, ktoré znamená 

poradové číslo obce, ku ktorej daná obec matrične prislúcha. 

. Rovnaký postup je aj u nákladovej železničnej stanice. Názvy týchto 

staníc boli uvedené zvlášť v „Sezname železničních stanic v republice 

Československé.“ 

Abecedný zoznam obcí a osád obsahuje všetky obce a osady, ktoré existovali 

k 1. januáru 1955 usporiadané podľa ich úradného názvu29

                                                           
27 Výnimku predstavujú len okres Bratislava okolie, ktoré má sídlo okresného národného výboru 

v meste Bratislava. 

. Vedľa názvu je 

uvedené číslo kraja a za pomlčkou názov okresu, ku ktorému obec 

administratívne prislúcha. V prípade, že je za názvom okresu ešte jedno číslo, 

znamená to, že ide o osadu a toto číslo vyjadruje číslo obce, ku ktorej osada 

28 V prípade, že sú u názvu obce alebo osady viaceré čísla staníc, znamená to, že obyvateľstvo 
využíva viaceré železničné stanice. 

29 V prípade, že ide o obce, ktorých názvy sú zložené z viacerých slov, tieto sú zoradené podľa 
prirodzeného poradia týchto slov v názve. Ak sa vyskytujú obce s rovnakými názvami 
v abecednom zozname sú usporiadané podľa poradia okresu kam obce prislúchajú. Názvy obcí 
so sídlom krajského alebo okresného výboru sú vytlačené polotučným písmom. 
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prislúcha. V ďalšom stĺpčeku (pozri obrázok č. 36) je uvedený úradný názov 

poštovej služby, ku ktorej obec prislúcha. Ako posledné je publikované číslo 

strany, kde je v systematickej časti obec alebo osada uvedená. 

 
Obr. č. 36 : Ukážka abecedného zoznamu obcí a osád 

 

Za abecedným zoznamom sa nachádza v lexikóne časť Zaniknuté názvy obcí 

a osád od 5. mája 1945 do 31. decembra 1954. Ako už z názvu vyplýva ten 

obsahuje zoznam názvov obcí a osád zaniknutých po 5. máji 1945 do konca 

roku 1954 a to premenovaním alebo zrušením obce či osady. U každého názvu 

obce je uvedený tiež dôvod zániku. 
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STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČSSR 1965 

Vydala ho Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky, spolu 

s ministerstvom vnútra a národnými výbormi všetkých stupňov v Prahe v roku 

1966.30

Po formálnej stránke lexikón nadväzuje na predchádzajúce lexikóny a zoznamy 

obcí. Vo svojej podobe predstavuje zoznam krajov, okresov, obcí a ich častí 

v zmysle § 17 zák. č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu podľa stavu ku dňu 

1. januára 1965

 Zachytáva administratívne členenie územia Československej republiky 

k 1. januáru 1965 a okrem iného obsahuje niektoré údaje zo sčítania ľudu, 

domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo 1. marca 1961.  

31

Lexikón obsahuje: 

.  

Prehľady, v ktorých sú uvedené údaje o: katastrálnej výmere, počte a skladbe 

obcí, počte častí obcí, počte obyvateľov a ich skladbe, údaje o domovom 

a bytovom fonde podľa krajov a okresov 

Systematický zoznam obcí a častí obcí podľa krajov a okresov 

Abecedný zoznam obcí a častí obcí 

Zaniknuté a zmenené názvy obcí a častí obcí po 1. júli 1960 

Prehľad územných zmien po 1. januári 1965 

Prehľad zmien v matričných obvodoch po 1. januári 1965 

Prehľad obcí so spoločným národným výborom 1. januára 1965 

                                                           
30 V roku 1960 bol samostatne publikovaný Seznam obcí Československé socialistické republiky 

1960, ktorý reagoval na nové územnosprávne zmeny, ktoré nastali. Slovensko bolo v tom čase 
rozdelené na tri kraje: Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský. 

31 V rámci tohto zákona došlo k novej územnej organizácii štátu. Vzniklo 10 krajov, pričom územie 
mesta Prahy predstavovalo samostatnú územnú jednotku, ktorá sa delila na 10 obvodov. 
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Obr. č. 37 : Titulná strana Statistického lexikonu obcí ČSSR 1965 

 

Časť v Prehľadoch pod názvom Katastrálna výmera, počet a skladba obcí, 

počet častí obcí, počet obyvateľov a ich skladba, domový a bytový fond 
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podľa krajov a okresov prehľadným spôsobom zobrazuje základne údaje 

o okresoch a krajoch, a to: 

1. rozloha územia (v km2)32

2. počet obcí k 1. januára 1965  

 

- celkom 

- do 199 obyvateľov 

- 200 – 499 obyvateľmi 

- 500 – 499 obyvateľmi 

- 500 – 999 obyvateľmi 

- 1000 – 1999 obyvateľmi 

- 2000 – 4999 obyvateľmi 

3. nad 5000 obyvateľov 

4. počet častí obcí (osád) k 1. januára 1965 

5. počet bývajúcich obyvateľov k 1. marcu 196133; z toho vo veku do 14 

rokov, 15 – 59 rokov a nad 60 rokov34

6. počet zamestnaných žien k 1. marcu 1961 

 

7. počet zamestnaných v priemysle k 1. marcu 1961 

8. počet zamestnaných v poľnohospodárstve k 1. marcu 196135

9. počet dochádzajúcich za prácou z iných okresov k 1. marcu 1961 

 

10. počet vychádzajúcich za prácou do iných okresov k 1. marcu 1961 

11. počet prítomných obyvateľov k 1. marcu 1961 

12. priemerný ročný prírastok (úbytok  – ) na 1000 obyvateľov za roky 1961 –

 1964 a to prirodzenou menou a sťahovaním 

                                                           
32 Uvádzanie rozlohy v kilometroch štvorcových bolo pre lexikóny pomerne netradičné. Ako je 

vidieť, v nasledujúcich rokoch sa plocha územia jednotlivých celkov uvádzala v hektároch. 
33 Na rozdiel od predchádzajúcich sčítaní bolo sčítanie v roku 1961 uskutočnené za obyvateľstvo 

s trvalým pobytom a nie za osoby prítomné. 
34 Uvádzané hodnoty boli v percentuálnom vyjadrení, čo je tiež v porovnaní s ďalšími lexikónmi 

netradičný prvok, keďže vo väčšine prípadov sa publikovali absolútne počty osôb. 
35 Aj napriek tomu, že názov v hlavičke hovorí o počte zamestnaných osôb, v skutočnosti boli 

publikované percentuálne vyjadrenia daného javu. 
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13. počet bývajúcich obyvateľov k 1. marcu 1961 

14. hustota obyvateľstva na 1 km2 k 1. marcu 1961  

15. počet trvalo obývaných domov k 1. marcu 1961 

16. počet trvalo obývaných bytov k 1. marcu 1961 

17. podiel bytov postavených do roku 1879 

18. podiel bytov postavených v rokoch 1946 – 1961 

Okrem toho na koniec sú ešte uvedené prehľadné tabuľky, ktoré prezentujú 

poradie krajov podľa: 

- rozlohy 

- počtu obyvateľov k 1. marcu 1961 

- hustoty obyvateľstva k 1. marcu 1961 

- počtu trvalo obývaných domov  

- počtu trvalo obývaných bytov 

 

 
Obr. č. 38 a 39 : Ukážka hlavičiek krajských a okresných tabuliek 

V systematickej časti sú obce a ich časti zoradené v poradí krajov a okresov, 

ktoré určuje zákon č. 36/1960 Zb. V rámci okresov je usporiadanie urobené tak, 
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že na prvom mieste je obec so sídlom okresného národného výboru. Za ňou 

nasledujú ďalšie obce, ale už v abecednom poradí. Častí obcí (predtým osady) 

sú u obciach ku ktorým patria zoradené v abecednom poradí.  

Systematická časť lexikónu obcí bola rozdelená do 19 stĺpcov. V prvom je 

uvedené poradové číslo obce. V jednotlivých okresoch je poradie obcí 

upravené tak, že obec so sídlom okresného národného výboru je uvedená pod 

poradovým číslom jedna. Za ním sú ostatné obce okresu zoradené 

v abecednom poradí. Častí obcí (predtým osady) sú v rámci každej obce 

zoradené podľa abecedy.  

Názvy obcí a častí obcí uvedené v stĺpci 2 sú v zmysle  § 1 vyhlášky č. 97 / 1961 

Zb. o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov.  

V treťom stĺpci je uvedený názov najbližšej železničnej stanice alebo zastávky 

a jej vzdialenosť v kilometroch. Názov železničnej stanice je uvedený tak ako je 

jej úradné pomenovanie v železničnej doprave. Niektoré stanice, ktoré uviedli 

národné výbory do lexikónu sú obvyklými stanicami, s ktorými majú 

autobusové spojenie a sú tak najlepšie dostupné. Vzdialenosť od najbližšej 

železničnej stanice je uvedená v kilometroch, pričom u vzdialenosti do 500 m 

sa táto neuvádza36

Stĺpce 4 – 8 poskytujú informácie o výskyte respektíve príslušnosti obce a častí 

obce k matričnému obvodu, pošte, základnej deväťročnej škole (1. – 5. ročník, 

6. – .9. ročník) a sídle zdravotného obvodu. V prípade, že tieto inštitúcie sídlia 

priamo v obci alebo časti obce je tento fakt označený písmenom „M“

 a každý načatý kilometer je zaokrúhlený tak, že do 500 m 

smerom nadol a nad 500 smerom nahor.  

37

                                                           
36 Rovnaký postup je aj v prípade, že železničná stanica alebo zastávka je priamo v obci alebo časti 

obce. 

. 

V opačnom prípade je uvedené číslo obce, do ktorej daná obec alebo časť obce 

37 Matričné obvody sú uvedené len u názvu obce a nie u jej prípadných častí. Ostatné inštitúcie je 
uvádzaná informácia aj u častí obcí (pozri obr. č. 40). 
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spadá. Ak je príslušná inštitúcia kam obec alebo časť obce patrí v inej časti 

obce toto je zaznamenané číslom časti obce za lomítkom. 

 
Obr. č. 40 : Ukážka tabuľky v systematickej časti lexikónu 
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Príkladom môže byť časť obce Devínskej Novej Vsi  –  Devínske Jazero. Pri pošte, 

škole i sídle zdravotného obvodu je uvedené číslo 9/1. Pod číslom 9 je uvedená 

obec Devínska Nová Ves a za lomítkom je číslo časti obce, čo je Devínska Nová 

Ves (pozri obr. č. 40). 

Okrem toho ak bola niektorá inštitúcia do ktorej spadala obec okresu alebo 

jeho časti v obci alebo časti obce v inom okrese, potom je v lexikóne 

v príslušnom stĺpci uvedený odkaz na poznámku, ktorá nás smeruje na danú 

obec a jej okres. 

Ukážkou takéhoto prípadu môže byť na obrázku č. 40 obec Čataj, ktorá spadá 

pod sídlo zdravotníckeho obvodu sídliace vo Veľkom Grobe v okrese Galanta. 

V niektorých prípadoch je v stĺpci, v ktorom je označené sídlo pošty, uvedené 

číslo obec bez toho aby bolo jasné, v ktorej časti obce je pošta. Je to napríklad 

u tých obcí, ktorých názov sa už nevyskytuje v názve ani jednej z jej častí. 

Týmto je zároveň vyjadrený úradný názov pošty. Podobne je to v niektorých 

prípadoch aj u škôl a sídiel zdravotníckych obvodov. 

Výmera katastru obce je v lexikóne uvádzaná v hektároch a predstavuje 

rozlohu celej obce. U niektorých obcí nebolo možné toto číslo získať podľa 

skutočného stavu, pretože v čase dokončovania lexikónu ešte neboli úplne 

jasné niektoré zmeny správnych hraníc. 

Informácie o príslušnosti obcí k matričným obvodom pochádzali z evidencie 

ministerstva vnútra. Údaje o o najbližšej  –  zvyčajnej železničnej stanici a jej 

vzdialenosti, pošte, príslušnosti k zdravotnému obvodu a mieste školy, ktoré 

sú uvedené za jednotlivé časti obcí poskytli jednotlivé miestne národné výbory 

a boli overené (okrem škôl) podľa zoznamov vydaných jednotlivými 

ústrednými orgánmi. Rovnako bol dostupný údaj za výmeru katastru obce. Tá 

bola dodatočne overená podľa údajov Ústrednej správy geodézie a kartografie. 
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V stĺpci 10 až 12 sú publikované údaje o počte bývajúcich obyvateľov38

Stĺpce 13 až 15 prinášajú informácie o ekonomickej aktivite. Konkrétne ide 

o podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v obci a časti obce a zastúpení 

pracujúcich v priemysle, poľnohospodárstve a pracujúcich v obci trvalého 

bydliska. 

 spolu 

v obci a časti obce a rozdelených zvlášť podľa veku do skupín 0 – 14 ročných 

a 15 – 59 ročných. Pod pojmom bývajúca osoba sa pri sčítaní 1961 na rozdiel 

od predchádzajúcich cenzov rozumeli osoby prihlásené v obci a časti obce 

k trvalému pobytu.  

Počet trvalo obývaných domov je uvedený v stĺpci číslo 16. Pod pojmom dom 

sa v prevažnej miere pri sčítaní 1961 rozumela budova označená popisným 

číslom. V lexikóne sú uvedené len domy trvalo obývané.  

Stĺpce 16 – 18 charakterizujú bytovú otázku v sídlach. Obsahujú počty trvalo 

obývaných bytov, pričom pod pojmom byt sa rozumela samostatná stavebno –

 technická jednotka a údaje období vzniku bytu (do roku 1879 a v rokoch 

1946 – 1961). 

Abecedný zoznam obcí a častí obcí predstavuje abecedne zoradený súhrn 

všetkých obcí a častí obcí existujúcich na území Československa podľa 

platného územnosprávneho členenia k 1. januáru 1965. Okrem názvu obce je 

publikované tiež číslo kraju a názov okresu, do ktorého príslušná obec spadala 

a tiež číslo strany na ktorej ju môžeme v systematickej časti nájsť. Pri názve 

časti obce sa uvádzal ešte názov obce a číslo časti obce v systematickej časti. 

V prípade, že sa názov obce skladal z dvoch názvov pričom jeden z nich bol 

v predchádzajúcom období označením predchádzajúcej obce alebo časti obce, 

je takáto obec alebo časť obce v zozname uvedená pod obomi názvami. Na 

                                                           
38 V niektorých častí obcí nie je uvedený počet obyvateľov. Tento tav je dôsledkom toho, že v čase 

sčítania (1.3.1961) nebola takáto časť obce osídlená alebo pri vyčlenení časti obce medzi 
sčítaním a vydaním lexikónu nebolo možné zistiť počet obyvateľov bývajúcich v tejto časti 
v čase sčítania. 
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druhej strane, ak sú názvy obcí alebo častí obcí zložené z dvoch slov bez toho, 

aby druhé slovo v minulosti označovalo samostatnú územnú sídelnú jednotku, 

potom je názov usporiadaný v zozname podľa prvého slova. 

Kapitola Zaniknuté a zmenené názvy obcí a častí obcí po 1. júli 1960 mapuje 

prehľad zmien, ku ktorým došlo od vydania Zoznamu obcí ČSSR 1960 do 

1. januára 1965. Uvedené sú zmeny, ktoré nastali zánikom obce (časti obce), 

zmenou názvu obce alebo ide o opravu tlačových chýb. Všetky zmeny sú 

usporiadané podľa abecedy a opravy tlačových chýb sú označené hviezdičkou 

pred názvom obce. Za názvom obce je uvádzaný tiež i dôvod zániku 

a v zátvorke je tiež číslo kraja, meno okresu, v ktorom je alebo bola obec (časť 

obce). Ak sa vyskytujú rovnaké názvy obcí v jednom okrese niekoľkokrát je 

uvedená príslušnosť obce k predchádzajúcemu okresu.  

Príklady: 

Dolný Čepeň, prv časť obce Sereď, názov zanikol zástavbovým splynutím 

s obcou Sereď (8  –  Galanta) 

Brezová, prv časť obce Veľké Pole, názov zanikol splynutím s obcou Veľké Pole 

(9  –  Žiar nad Hronom) 

Brakoňská Gáň, teraz Gáň, zmena názvu obce (8  –  Galanta) 

Dodatkové časti lexikónu obsahovali Prehľad územných zmien po 1. januári 

1965, ktoré sledovali zmeny v územnej organizácii a v názvoch obcí a ich častí, 

ku ktorým došlo v čase zostavovania lexikónu až do jeho uzávierky (od 

2. januára 1965 do 1. júla 1966). Zmeny sú usporiadané podľa krajov a okresov. 

Ďalej to bol Prehľad zmien v matričných obvodoch po 1. januári 1965 a ako 

posledný Prehľad obcí so spoločným národným výborom 1. januári 1965. Ten 

predstavuje súbor obcí, ktoré majú spoločné sídlo miestneho národného 

výboru. Je usporiadaný podľa krajov a okresov, pričom obsahuje údaje 

o názvoch obcí ktoré patria do jedného sídla spoločného miestneho 

národného výboru. 
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STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČSSR 1974 

V poradí tretí povojnový lexikón obcí vydal Federální statistický úřad 

v spolupráci s Českým a Slovenským štatistickým úradom a ministerstvami 

vnútra ČSR a SSR v Prahe v roku 1976. Svojou koncepciou nadväzoval na 

predchádzajúce štatistické alebo administratívne lexikóny, ktoré sa publikovali 

po sčítaniach. Štatistické údaje boli získané zo sčítania ľudu, domov a bytov, 

ktoré sa uskutočnilo 1. decembra 1970. Tieto informácie následne boli 

prevedené na územnosprávne členenie k 1. januáru 1974, ku ktorému sú 

publikované aj ostatné údaje v lexikóne. V spolupráci s ministerstvami vnútra 

ČSR a SSR boli publikované oficiálne názvy obcí a častí obcí, príslušnosť 

k matričnému úradu, federálne ministerstvo spojov dodalo informácie 

o poštových smerovacích číslach, Geografický ústav ČSAV v Prahe 

a Geografický ústav SAV v Bratislave údaje o nadmorskej výške, Český úrad 

geodetický a kartografický a Slovenský úrad geodézie a kartografie údaje 

o výmere obcí v hektároch. Ako deklarovali autori, snahou bolo do lexikónu 

vybrať také údaje, ktoré potrebovali orgány štátnej správy, národných výborov 

a organizácií, ktoré používajú tieto údaje vo svojej dennej praxi. 

Celkovo bol lexikón rozdelený do deviatich základných  častí: 

Prehľady, v ktorých sa nachádzali údaje o počte obcí a ich častí spolu 

s úhrnnými hodnotami za jednotlivé kraje a okresy, 

Zoznam obcí, častí obcí a lokalít podľa krajov a okresov, 

Abecedný zoznam obcí, častí obcí a lokalít, 

Prehľad zmien v územnom členení a názvoch obcí a ich častí, ku ktorým došlo 

na území ČSSR v dobe od 1. januára 1965 do 1. januára 1974 (vrátane) 
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Prehľad národných výborov, ktoré boli zriadené pre niekoľko obcí, 

k 1. januáru 1974 

Prehľad územných zmien po 1. januári 1974 do 1. januára 1976 (vrátane) 

Prehľad zmien v matričných obvodoch po 1. januári 1974 do 1. januára 1976 

(vrátane) 

Prehľad územných zmien po 1. januári 1976 

Prehľad zmien v matričných obvodoch po 1. januári 1976 

 
Obr. č. 41 : Titulná strana Statistického lexikonu obcí ČSSR 1974 

Kapitola Počet obcí a ich častí a úhrnné hodnoty za jednotlivé kraje a okresy 

zobrazuje základné údaje za jednotlivé kraje a okresy bývalého Československa. 

Ide o počet obcí, ktoré podľa územnosprávneho členenia z 1. januára 1974 
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patrili do daného okresu a kraja, počet častí obcí, výmera katastru v km2, počet 

spoločne hospodáriacich domácností, počet bývajúceho obyvateľstva (celkom, 

žien, osôb vo veku 0 – 14 rokov, mužov vo veku 15 – 59 rokov, žien vo veku 

15 – 54 rokov), ekonomicky aktívnych osôb (spolu, žien, v priemysle, 

v poľnohospodárstve),  pracujúcich v mieste bydliska (spolu, z toho žien),  

vychádzajúcich za prácou a počet trvale obývaných domov a bytov. 

 

 
Obr. č. 42 a 43: Ukážka hlavičiek krajských a okresných tabuliek 

Hlavnými časťami lexikónu sú systematický oddiel, ktorý je usporiadaný podľa 

lexikálnych zásad administratívneho usporiadania štátu a abecedný zoznam 

názvov všetkých obcí, častí obcí a lokalít uvedených v systematickej časti 

lexikónu.  Systematický oddiel pre Českú socialistickú republiku  je usporiadaný 

podľa zákona č. 36/1960 Sb., o územnom členení štátu39 a kraje a okresy 

Slovenskej socialistickej republiky podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 

130/1970 Zb., o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky40

                                                           
39 A tiež podľa zákona č. 111/1967 Sb. O hlavnom meste Prahe a § 11a zákona o národných 

výboroch (úplné znenie č. 28/1972 Sb.) 

. Logická 

koncepcia radenia obcí v publikácii je založená na abecednom poradí, kde na 

prvom mieste je okresné mesto a za ním nasledujúce ostatné obce okresu 

40 Podľa znenia zákona č. 63/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 43/1968 Zb. 
o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákonného opatrenia predsedníctva SNR č. 90/1971 
Zb., § 12 zákona o národných výboroch (úplné znenie č. 27/1972 Zb.) 
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radené podľa abecedy (stĺpce „a“ a „b“). V prípade, že obec má ďalšie časti, 

tieto sú obdobne publikované podľa abecedného poradia s číslom pred 

názvom. 

Celkovo bolo územie Slovenskej socialistickej republiky z hľadiska územného 

členenia rozdelené na obce, okresy a kraje. Základnou územnou jednotkou 

bola obec, ktorá sa vyznačovala tým, že má svoj úradný názov a pôsobil v nej 

miestny (mestský) národný výbor ako orgán štátnej moci a správy. Mestské 

národné výbory pôsobili v sídlach okresov, prípadne v iných obciach 

mestského charakteru, ktoré na návrh okresného národného výboru určila 

vláda SSR. Súčasťou lexikónu obcí sú, ak to príslušný národný výbor stanovil, 

tiež častí obcí (osady alebo miestne časti) s ich názvami. Územie hlavného 

mesta Bratislavy sa delilo na mestské obvody a v rámci nich boli uvedené 

údaje za mestské časti. Okrem názvov obcí a ich častí, boli v lexikóne uvádzané 

tiež údaje za základné sídelné jednotky. Tie predstavovali elementárne prvky 

sídelnej štruktúry. Pre štatistickú prax a teda aj samotný akt sčítania tvoria 

najmenšiu ďalej nedeliteľnú jednotku. Boli vymedzené v reálne existujúcom 

osídlení podľa určitých faktorov pre získanie racionálneho detailu 

k štatistickým účelom.  

Základné sídelné jednotky sa vo vybraných obciach mestského typu označujú 

ako urbanistické obvody, v ostatných obciach sú označované ako lokality. 

Zoznam všetkých základných sídelných jednotiek vymedzených na území 

vtedajšieho Československa bol publikovaný v Jednotnom číselníku obcí ČSSR, 

ktorý bol vydaný Federálnym statistickým úřadem v roku 1972. V lexikóne boli 

názvy základných sídelných jednotiek uvádzané vtedy, ak sa zoznam 

základných sídelných jednotiek za obce líšil od úradného členenia obce.  

Obec má dve časti obce, lokality nie sú zvlášť uvedené, to znamená že lokality 

sú totožné s časťami obce a ich názvy sa s nimi zhodujú  
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Príklad: 

Malčice 

1. Hradišstká Moľva                                                                       

2. Malčice  

 

Obec nemá časti obce, ale je tvorená dvomi lokalitami. 

Príklad: 

Orechová 

     Orechová 

     Cigánska osada 

V prípade, že sa jedna základná sídelná jednotka nachádza vo viacerých 

častiach obce, boli v takomto prípade tieto lokality označené číslami za 

názvom (napr. 01, 02 a pod.) Obec je zložená z dvoch častí obce, ale len 

z jednej lokality., pretože lokalita Drieňov 02 je súčasťou lokality Drieňov, ktorá 

sa rozkladá na území dvoch častí obce Drieňov a Pod dvorom 

Príklad:  

Drieňov 

1. Drieňov 

Drieňov 01 

2. Pod dvorom 

Drieňov 02 

 

V niektorých prípadoch obcí s mestským typom osídlenia nebolo zistené 

rozdelenie urbanistických obvodov do jednotlivých mestských častí, a preto sú 

v stĺpci b  –  Obec, časť obce uvedené: mestský obvod, časti mestského obvodu 

a potom zoznam urbanistických obvodov v rámci jedného územného obvodu 

(príkladom je Bratislava  –  hlavné mesto SSR). 
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Za základné sídelné jednotky neboli v lexikóne uvádzané údaje. Dôvodom bol 

fakt, že v čase prípravy lexikónu neboli tieto údaje ešte k dispozícii, pričom 

spracovanie údajov sa za tieto nové územné jednotky v tej dobe ešte len 

zavádzalo.  

Najbližšia železničná stanica (stĺpec 1) je uvádzaná u časti obce a v prípade, že 

tá sa delí na časti. V opačnom prípade je stanica uvedená priamo pri názve 

obce.  Pod pojmom najbližšia železničná stanica bola myslená stanica alebo 

zastávka, ktorú obyvateľstvo obce alebo časti obce používa k osobnej preprave. 

Najčastejšie tak išlo o vzdialenostne najbližšiu alebo najlepšie dostupnú 

železničnú stanicu alebo zastávku. Oproti predchádzajúcemu lexikónu nie sú 

uvádzané názvy železničných staníc, ale číslo odkazujúce na obec respektíve 

časť obce, v ktorej katastri leží najbližšia železničná stanica (zastávka). Toto 

číslo môže byť zložené z dvoch častí. V prípade, že stanica (zastávka) je v obci, 

ktorá sa ďalej nedelí na časti, potom číslo predstavuje číslo tejto obce. Ak však 

je stanica (zastávka) v niektorej z častí obce, potom číslo pozostáva nielen 

z poradového čísla obce ale za lomítkom aj čísla časti tejto obce, kde sa 

nachádza táto stanica (zastávka). U obcí, v ktorých katastrálnom území leží 

železničná stanica priamo je v stĺpci uvedené písmeno „M“.41

U veľkých obcí, ktoré boli železničnými uzlami s viacerými železničnými 

stanicami a zastávkami (Bratislava, Košice) tieto neboli v lexikóne uvádzané, 

keďže záležalo od cieľu cesty osoby, ktorá z nich bola najbližšia.  

 

Matričný obvod uvedený v stĺpci 2 bol uvádzaný vždy pre celú obec. Ak v obci 

mal sídlo tento fakt bol poznačený číslom „M“, v opačnom prípade bolo pri 

                                                           
41 Špecifický prípad môže nastať, ak najbližšia železničná stanica sa nachádzala v obci, ktorá ležala 

mimo územie okresu. Takáto situácia bola označená kódom „x“ s číslom obce a na závere 
každého okresu bolo následne uvedené o akú obec a okres ide. 
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obci uvedené poradové číslo obce do kompetencie, ktorého matričného 

obvodu táto spadala.42

Novým prvkom, ktorý sa objavil v lexikóne obcí 1974 bola nadmorská výška 

obcí (stĺpec 3). Uvedená bola u najmenších územných jednotiek, čiže u častí 

obcí, ak sa obec na ne delila. Číslo v metroch nad morom sa viazalo 

k hospodársko – kultúrnemu stredu obce alebo časti obce. Údaje 

o nadmorskej výške získal Federálny štatistický úrad od Geografického ústavu 

ČSAV v Prahe a pre Slovensko od Geografického ústavu SAV v Bratislave.  

  

Výmera obce v stĺpci 4 bola uvádzaná v hektároch. Pre územie Slovenska tieto 

informácie poskytol Slovenský úrad geodézie a kartografie a jeho krajských 

a okresných správ. 

Poštové smerovacie čísla (stĺpec 5) v lexikóne sú publikované pre všetky obce 

a ich časti. V prípade, že je pošta priamo v obci je tento fakt označený 

písmenom „p“. V niektorých prípadoch, ak do jednej časti obce doručujú poštu 

dva poštové úrady sú uvedené obe smerové čísla.  

Stĺpec číslo 6 prináša počet spoločne hospodáriacich domácností a to za celú 

obec. Pod pojmom spoločne hospodáriaca domácnosť sa pri sčítaní 1970 

myslela taká domácnosť, kde osoby spoločne bývajú a spoločne hospodária. 

Čiže ide o tie osoby, ktoré hradia spoločne hlavné výdavky domácnosti ako je 

strava, nájomné, prevádzkové náklady domácnosti, údržba bytu, domu a pod.  

V sčítaní sa táto skutočnosť zisťovala otázkou, či spoločne bývajúce osoby 

s trvalým pobytom  v byte alebo dome spoločne hospodária respektíve ktoré 

osoby tvoria samostatne hospodáriace kolektivity alebo hospodária 

samostatne. Podnájomníci a podnájomnícke rodiny boli považované za 

oddelene hospodáriace domácnosti. 

                                                           
42 Matričné obvody sú usporiadané vo vnútri každého okresu, a preto žiadna z obcí nemôže spadať 

pod pôsobisko matričného obvodu obce mimo okres. 
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V stĺpcoch 7 až 11 sú uvedené počty trvalo bývajúcich osôb celkom, počty 

bývajúcich žien za všetky obci aj ich časti a údaje o vekovom zložení 

v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) a v produktívnom veku (muži 15 – 59 

rokov, ženy 15 – 54 rokov) len za celú obec. Za bývajúce obyvateľstvo boli 

považované osoby s trvalým pobytom v danom dome či byte bez toho, či 

v čase sčítania v ňom boli prítomní alebo nie. Údaje o vekovej štruktúre boli 

konštruované na základe otázky o dátume narodenia osoby. 

Ekonomická činnosť obyvateľstva je prezentovaná v stĺpcoch 12 až 18. Tie 

obsahujú údaje o počte ekonomicky činných celkom, ekonomicky činných žien, 

ekonomicky činných pracujúcich v priemysle a poľnohospodárstve, údaje 

o počte osôb pracujúcich v mieste bydliska a údaje o počte osôb, ktoré za 

prácou dochádzajú mimo svoje trvalé bydlisko. Počty ekonomicky aktívnych 

spolu a ekonomicky aktívnych žien sú informácie, ktoré lexikón poskytuje aj na 

úrovni častí obcí. U ostatných údajov sú tieto k dispozícii len za celé obce. 

Ekonomicky aktívne osoby predstavovali všetky osoby v pracovnom pomere 

alebo svojou zárobkovou činnosťou  im postavené na rovnakú úroveň43

Osoby ekonomicky neaktívne potom predstavovali osoby neaktívne s vlastným 

zdrojom obživy. Sem patrili dôchodcovia, osoby žijúce z dôchodku po živiteľovi, 

štipendisti a osoby závislé svojou obživou na živiteľovi. Osoby závislé obživou 

na živiteľovi boli ženy v domácnosti, pomáhajúci členovia rodiny 

v poľnohospodárstve alebo v živnosti, učni, žiaci a študenti starší 15 rokov, deti 

do 15 rokov a ostatní dospelí v zaopatrení rodiny.  

.  

Spracovanie dát o hospodárskych odvetviach sčítaných osôb ekonomicky 

aktívnych vychádzalo zo zápisov závodov, družstiev, úradov, ústavov podľa 

                                                           
43 Do tejto kategórie spadali členovia jednotných roľníckych družstiev a ľudových výrobných 

družstiev, samostatne hospodáriaci roľníci a osoby slobodných povolaní spolu s matkami na 
materskej dovolenke, pokiaľ neukončili pracovný pomer a tiež osoby tzv. zdržané od povolania 
(vojaci základnej vojenskej služby, osoby zadržané a odsúdené k výkonu trestu odňatia slobody).  
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druhu vykonávanej alebo prevažujúcej činnosti a z dopredu pripravených 

zoznamov závodov a pracovísk. 

Všetky publikované údaje za osoby sa týkajú trvalo bývajúceho obyvateľstva, 

teda takého, ktoré má v obci alebo časti obce trvalý pobyt bez ohľadu na to, 

kde má sídlo jeho pracovisko.  

Pracujúci v mieste bydliska boli podľa sčítania 1970 osoby, ktoré pracovali 

v mieste svojho bydliska. Osoby dochádzajúce za prácou boli osoby, ktoré 

dochádzali do práce  mimo obec svojho trvalého bydliska. 

V stĺpcoch 19 a 20 sú uvedené údaje o počte trvalo obývaných bytoch 

a domoch a to za celú obec i časti obce. Pod pojmom trvalo obývaný dom  sa 

myslel dom, v ktorom bol aspoň jeden byt trval obývaný.  Pri sčítaní 1970 bola 

snaha zistiť skutočný stav bytového fondu, preto sa definícia bytu čiastočne 

odlišovala od definície uvedenej v zákone § 62 zákona č. 41/ 1964 Zb. Bytom 

sa v sčítaní rozumela miestnosť alebo súbor obytných miestností, ktoré môžu 

trvalo slúžiť k bývaniu a tvoria jeden stavebne technický celok pod jedným 

uzavretím. Administratívne rozdelený byt bol započítaný ako jedna bytový 

jednotka, aj v prípade, že v ňom bývali dve alebo viac hospodáriacich 

domácností. Popri bytov v tradičnom zmysle boli a byty považované tiež iné 

obytné miestnosti v slobodárňach, ženských domovoch, penziónoch a pod. 

v prípade, že slúžili k ubytovaniu trvalého charakteru na základe dekrétu na 

byt vydaného národným výborom.   

Abecedný zoznam obcí, častí obcí a lokalít obsahuje abecedne usporiadané 

názvy obcí, častí obcí a lokalít (bez urbanistických obvodov) , ktoré boli 

publikované v systematickej časti. Názvy obcí a častí obcí sú vytlačené 

v stĺpcoch pod sebou pričom názvy lokalít sú uvedené menším písmom a sú 

odsadené smerom doprava. Za názvami obcí je názov okresu v zátvorke a číslo 

strany, kde ju môžeme nájsť v systematickej časti. Okrem toho za názvami 

častí obcí a lokalít sú ešte uvedený názov obce, ku ktorej spadajú. 
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Obr. č. 44: Ukážka tabuľky v systematickej časti lexikónu 

Dodatkové časti lexikónu sú tvorené: 

1. Prehľadom zmien v územnom členení a názvoch obcí a ich častí, ku ktorým 

došlo na území ČSSR v dobe od 1. januára 1965 do 1. januára 1974 (vrátane), 

ktorý umožňuje sledovať priebeh všetkých zmien v územnosprávnom členení 

obcí a ich častí v období medzi vydaním lexikónu v roku 1965 a lexikónu z roku 

1974. Zmeny sú usporiadané podľa krajov a v rámci nich podľa okresov.   

2. Prehľadom národných výborov, ktoré boli zriadené pre niekoľko obcí, 

k 1. januáru 1974. Tento prehľad je zostavený na základe § 9 zákona 
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o národných výboroch (č. 28/1972 Zb.) o národných výboroch pre niekoľko 

obcí. Usporiadaný je podľa krajov a okresov. V rámci okresu je v stĺpci „sídlo 

NV“ uvedený názov obce zoradený podľa abecedy, ktoré sú sídlami národného 

výboru zriadeného pre niekoľko obcí a v stĺpci „Obec, v níž není sídlo NV“ sú 

publikované názvy obcí, v ktorých nie sú národné výbory a spadajú do 

pôsobiska vyššie uvedeného národného výboru.   

3. Prehľadom územných zmien po 1. januári 1974 do 1. januára 1976 

(vrátane), ktorý uvádza zmeny, ku ktorým došlo v období záverečných prác na 

lexikóne a počas tlače pričom ich nebolo možné uviesť do systematickej 

a abecednej časti lexikónu.  

Na túto časť nadväzuje 4. Prehľad územných zmien po 1. januári 1976, ktorá 

v podobnom duchu obsahuje zmeny, ktoré nastali v roku 1976. 

5. Prehľadom zmien v matričných obvodoch po 1. januári 1974 do 1. januára 

1976 (vrátane), kde sú publikované zmeny matričných obvodov (rušenie, 

vyčlenenie obcí a pod.). Údaje sú usporiadané podľa krajov a okresov. 

Podobne je v lexikóne usporiadaná a vedená časť 6. Prehľad zmien 

v matričných obvodoch po 1. januári 1976, ktorá sa zmenám v matričných 

obvodoch venuje v roku 1976. 
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STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČSSR 1982 

Predstavuje zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek Českej 

socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky tvoriacich 

jednotlivé kraje a okresy oboch republík podľa územnému stavu k 1. januáru 

1982.   

Statistický lexikon obcí ČSSR 1982 bol vydaný Federálnym štatistickým úradom 

v spolupráci s Českým štatistickým úradom, Slovenským štatistickým úradom 

a ich oblastnými orgánmi. Okrem týchto orgánov na ňom spolupracovali 

Ministerstvo vnútra ČSR a Ministerstvo vnútra SSR, Federálne ministerstvo pre 

technický a investičný rozvoj, Federálne ministerstvo spojov a jeho oblastné 

orgány, Český úrad geodetický a kartografický, Slovenský úrad geodézie 

a kartografie, Ústav pre jazyk český ČSAV,  TERPLAN  –  Štátny ústav pre 

územné plánovanie v Prahe a URBION  –  Štátny inštitút urbanizmu 

a územného plánovania v Bratislave. 

Lexikón obcí je rozdelený do dvoch základných dielov: 

Diel I. 

I. Metodické poznámky 

II. Retrospektívny prehľad o počte obyvateľov v rokoch 1869 až 1980 

podľa krajov, okresov a vybraných miest 

III. Počet obcí, častí obcí, základných sídelných jednotiek a úhrnné hodnoty 

za jednotlivé kraje a okresy 

IV. Zoznamy obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek podľa krajov 

a okresov  –  ČSR 
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Diel II. 

V. Zoznamy obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek podľa krajov 

a okresov  –  SSR 

VI. Abecedný zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek 

VII. Prehľad zmien v územnom členení a v názvoch obcí a ich častí, ku 

ktorým došlo na území ČSSR v dobe od 1. januára 1974 do 1. januára 

1982 (vrátane) 

VIII. Štatistická klasifikácia obcí k 1. novembru 1980 

IX. Prehľad mestských národných výborov podľa kategórií v ČSSR (podľa 

stavu k 1. januáru 1983) 

X. Prehľad územných zmien po 1. januári 1982 

XI. Prehľad zmien v matričných obvodoch po 1. januári 1982 

 

 
Obr. č. 45 : Titulná strana Statistického lexikonu obcí ČSSR 1982 
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Retrospektívny prehľad o počte obyvateľov v rokoch 1869 až 1980 podľa 

krajov, okresov a vybraných miest predstavuje špecifickú kapitolu lexikónu. 

Obsahuje údaje o počtoch obyvateľov vybraných miest, krajov a okresov podľa 

výsledkov sčítaní 1869 – 1980 prepočítané na územnosprávne členenie 

k 1. januáru 1982. 

Počet obcí, častí obcí, základných sídelných jednotiek a úhrnné hodnoty za 

jednotlivé kraje a okresy v prehľadovej podobe sú v tejto časti lexikónu pre 

jednotlivé kraje a okresy uvedené počty obcí, častí obcí, základných sídelných 

jednotiek a celková výmera kraja a okresu v hektároch. Okrem toho sú tu 

sumárne údaje za niektoré výsledky zo sčítania. Ide o počty cenzových 

domácností, počty trvalo bývajúceho obyvateľstva, z toho žien, osôb vo veku 

0 – 14 rokov, 15 – 59 rokov u mužov a 15 – 54 rokov u žien. Z hľadiska 

ekonomickej aktivity to bol celkový počet ekonomicky aktívnych osôb, z toho 

žien, pracujúcich v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, v priemysle 

a v službách. Okrem toho boli publikované v tomto rozsahu tiež počty osôb 

dochádzajúcich za prácou mimo obec trvalého bydliska. Údaje o bytovom 

a domovom fonde zastupujú počty trvalo obývaných domov, bytov a bytov 

v rodinných domoch. 

Základnú časť lexikónu tvoria Zoznamy obcí, častí obcí a základných sídelných 

jednotiek podľa krajov a okresov  –  ČSR, SSR. Obsahovo je táto kapitola 

usporiadaná podľa krajov a okresov 44

Stĺpec „a“ predstavuje číselné označenie územnej jednotky. V jednotlivých 

okresoch sú obce zoradené podobne ako v predchádzajúcich prípadoch. Na 

, pričom údaje o obciach, ich častí 

a základných sídelných jednotiek sú rozdelené do 22 stĺpcov.  

                                                           
44 Pre Slovenskú socialistickú republiku bola systematická časť lexikónu usporiadaná podľa krajov 

a okresov na základe zákona SNR č. 130/1970 ZB. o územnom členení Slovenskej socialistickej 
republiky a znení zákona č. 63/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 43/1968 Zb., 
o hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave a zákonných opatrení 
predsedníctva SNR č. 90/1971 Zb. § 11 zákona o národných výboroch (č. 35/1983 Zb.). 
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prvom mieste je okresné mesto a za ním nasledujú ostatné obce okresu 

usporiadané v abecednom poradí. Výnimkou sú okresy, kde okresné výbory 

sídlili mimo územie okresu (napr. okres Bratislava – vidiek, Košice – vidiek). 

Časti obcí sú v rámci obce zoradené podľa konceptu jednotlivých národných 

výborov, pričom v prevažnej miere ide tiež o abecedné poradie. 

V stĺpci „b“ sú publikované názvy obcí, častí obcí a základných sídelných 

jednotiek podľa § 6 odst. 2 vyhlášky č. 93/1970 Zb.  

Obsahom stĺpca 1 je číslo základnej územnej jednotky a základnej sídelnej 

jednotky. Je to prvýkrát, čo sa v lexikónoch objavujú tieto identifikačné čísla. 

Identifikačné číslo základnej územnej jednotky spolu s kontrolným číslom za 

ním (modulo 11  –  ADDO) boli prevzaté z „Jednotného číselníku prostorových 

jednotek“ SEVT Praha 1980. Vznik týchto čísiel vychádzala z celkového 

možného počtu základných územných jednotiek vymedzených ustanovením § 

2, vyhlášky Federálního statistického úřadu a Federálního miínisterstva pro 

technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Zb., o priestorovej identifikácii 

informácií a toto označenie bolo zvolené sériovo v rozmedzí 50001 – 59999. 

Pre základné sídelné jednotky boli od správcu registra základných sídelných 

jednotiek (TERPLAN Praha) prevzaté päťmiestne kódy. Za ním je uvedené 

jednomiestne kontrolné číslo a jednomiestne poradové číslo dielu základnej 

sídelnej jednotky, v prípade že tá sa delí do viacerých častí obce (na tzv. diely). 

Údaje za obce, časti obcí a základné sídelné jednotky sú v systematickej časti 

uverejnené podľa nasledujúceho kľúča: 

1. V prípade, že nemá obec žiadne časti a len jednu základnú sídelnú 

jednotku, sú údaje publikované len za názvom obce (okrem čísla ZSJ) 

2. Obec nemá časti, ale má viac ZSJ  –  údaje sú za celú obec i všetky ZSJ 

3. Obec má časti  –  údaje sú za obec a tiež za všetky jej časti 

4. Ak má časť obce len jednu ZSJ a jej názov je totožný s názvom časti obce  –

  všetky údaje sú uvedené i s číslom ZSJ pri riadku časti obce 
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5. Ak má časť obce len jednu ZSJ a jej názov nie je totožný s názvom časti 

obce  –  štatistické údaje sú uvedené pri riadku časti obce a pri riadku ZSJ 

je uvedené len jej číslo 

6. Ak má časť obce viac ZSJ, sú údaje uvedené za všetky ZSJ (diely ZSJ) i časť 

obce  

Údaje o národných výboroch (stĺpec 2) sú uvedené podľa stavu z 1. januára 

1983. Pre vyjadrenie rôznych druhov a stupňov národných výborov podľa 

zákona o národných výboroch č. 35/1983 Zb. boli v lexikóne pre Slovenskú 

socialistickú republiku použité nasledujúce skratky: 

MNV miestny národný výbor 

MNV miestny národný výbor zriadený pre niekoľko obcí; u obcí spadajúcich do 

jeho obvodu je uvedené poradové číslo obce, v ktorej tento národný 

výbor má sídlo 

MNV miestny národný výbor v strediskovej obci 

MNV miestny národný výbor zriadený pre niekoľko obcí s pôsobnosťou ako 

miestny národný výbor v strediskovej obci; u obcí spadajúcich do jeho 

obvodu je uvedené poradové číslo obce, v ktorej tento národný výbor má 

sídlo 

Ms mestský národný výbor 

Ms mestský národný výbor zriadený pre niekoľko obcí; u obcí spadajúcich do 

jeho obvodu je uvedené poradové číslo obce, v ktorej tento národný 

výbor má sídlo 

NVm Národný výbor mesta Košice 

NVB Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy 

Obv Obvodný národný výbor v meste Košice 

ONV Obvodný národný výbor v hlavnom meste SSR Bratislave 

Obsahom stĺpca 3 bolo informovať, či obec je sídlom matričného úradu 

respektíve do ktorého matričného obvodu daná obec spadala. V prvom 

prípade ak sa v obci nachádzal matričný úrad táto informácia bola zaznačená 
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písmenom „M“ v opačnom prípade bolo v tomto stĺpci uvedené číslo obce, 

ktorej matričný úrad bol poverený viesť matričnú agendu danej obce. 

Poštové smerovacie číslo (stĺpec 4) sa uvádzalo u jednotlivých častí obce. Ak 

obec nebola rozdelená na časti, potom číslo bolo uvedené pri názve obce. Ak 

pošta sídlila v časti obce respektíve v obci potom táto skutočnosť bola 

zaznamenaná písmenom „p“. V prípade, že do jednej časti obce doručovali 

poštu dva poštové úrady, bolo publikované len jedno poštové smerovacie číslo. 

Údaje o poštových smerovacích číslach a sídle pôšt boli prevzaté od oblastných 

orgánov federálneho ministerstva spojov. 

Rozloha obce bola publikovaná v hektároch (stĺpec 5). Informácie týkajúce sa 

územných jednotiek Slovenska boli uvedené podľa údajov Slovenského úradu 

geodézie a kartografie v Bratislave podľa stavu k 1. januáru 1982. 

Cenzové domácnosti (stĺpec 6) predstavovali najmenšie sociálne kolektivity 

zisťované pri sčítaní 1980. Základom ich konštrukcie boli príbuzenské a iné 

vzťahy jednotlivých osôb zapísaných v sčítacom lístku v jednom byte.   

Rozhodujúcim okamihom sčítania v roku 1980 bola polnoc z 31. októbra na 

1. november.  K tomuto dátumu boli viazané všetky sčítané osoby. Základom 

bola koncepcia trvalého bydliska. V prípade, že osoba sa v tento okamih 

nachádzala v mieste svojho trvalého bydliska do sčítacieho hárku sa zapísalo, 

že je bývajúca a prítomná. V opačnom prípade sa napísalo, že je bývajúca ale 

dočasne neprítomná. V následnej tzv. medziokresnej a medzikrajskej burze 

boli takéto osoby dohľadané do svojho miesta trvalého bydliska. Za takto 

upravené údaje potom boli publikované celé výsledky sčítania. Sčítanie sa 

vzťahovalo na všetky osoby, ktoré mali v dobe sčítania trvalý pobyt na území 

bývalej Československej republiky alebo sa na ňom dočasne zdržovali 

s výnimkou cudzích štátnych príslušníkov používajúcich diplomatickú imunitu 

a výsady a s výnimkou osôb, na ktoré sa sčítanie nevzťahuje podľa 

medzinárodných konvencií. V rámci publikácie sú uvedené v jednotlivých 
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územných celkoch počty obyvateľov s trvalým pobytom v nich (stĺpec 7) a tiež 

počty žien s trvalým pobytom v danej obci (stĺpec 8). Okrem toho bolo 

obyvateľstvo s trvalým pobytom rozdelené podľa základných vekových skupín 

na predproduktívnu skupinu (0 – 14 rokov; stĺpec 9) a produktívnu skupinu. Tá 

bola u mužov vyčlenená vekom 15 – 59 rokov (stĺpec 10) a u žien 15 – 54 rokov 

(stĺpec 11). Vek osoby pri sčítaní bol vypočítaný na základe uvádzaných údajov 

o dátume narodenia (deň, mesiac, rok).  

Za ekonomicky aktívne obyvateľstvo (stĺpec 12) sa pri sčítaní 1980 považovali 

osoby v produktívnom veku v pracovnom pomere alebo osoby, ktoré svojou 

zárobkovou činnosťou boli osobám v pracovnom pomere postavené na 

rovnakú úroveň. V druhom prípade išlo o osoby, ktoré zastávali pozície členov 

jednotných roľníckych družstiev s ľudových výrobných družstiev, samostatne 

hospodáriaci roľníci a osoby slobodných povolaní spolu s matkami na 

materskej dovolenke, pokiaľ neukončili pracovný pomer a tiež osoby tzv. 

zdržané od povolania (vojaci základnej vojenskej služby, osoby zadržané 

a odsúdené k výkonu trestu odňatia slobody). V rámci publikovaných údajov 

boli uvádzané tiež počty ekonomicky aktívnych žien (stĺpec 13). 

Zaradenie ekonomicky aktívnych osôb do odvetví národného hospodárstva 

bolo odvodené z názvov závodov, družstiev, úradov ústavov a iných organizácií 

podľa prevládajúcej činnosti organizácie zo zoznamu závodov a organizácií bez 

ohľadu na rezortnú príslušnosť. V lexikóne boli osoby ekonomicky aktívne 

rozdelené do troch odvetví: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo (stĺpec 

14), priemysel (stĺpec 15) a služby (stĺpec 16). Do posledne menovaného 

odvetvia boli zaradené: obchod a iné činnosti nevýrobnej povahy (vnútorný 

obchod, zahraničný obchod a pod.) a sociálne činnosti (bytové hospodárstvo, 

verejno – prospešné služby, školstvo, zdravotníctvo a pod.) 
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Obr. č. 46 a 47 : Ukážka tabuliek v systematickej časti lexikónu 
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V stĺpci 17 boli publikované údaje o počte osôb, ktoré dochádzali za prácou 

mimo obec svojho trvalého pobytu. Ak došlo medzi rozhodujúcim okamihom 

sčítania a 1. januárom 1982 k nejakej územnej zmene, tá nebola braná pri 

vydaní lexikónu do úvahy. 

V lexikóne obcí sú za domy uvedené len trvalo obývané domy, čiže domy 

v ktorých má trvalý pobyt aspoň jedna osoba (stĺpec 18). Údaje o počte bytov 

sú uvádzané v stĺpci č. 19. Pod trvalo obývaným bytom sa pri sčítaní 1980 

rozumela miestnosť, alebo súbor obytných miestností, ktoré slúžia lebo by 

mohli slúžiť k trvalému bývaniu a tvoria jeden stavebne uzavretý celok pod 

jedným uzatvorením. Administratívne rozdelený byt na dva alebo viac bytov 

bol započítaný ako jeden byt. Vedľa bytov v tradičnom ponímaní boli za byty 

považované tiež iné obytné miestnosti (jednotlivé) v slobodárňach, ženských 

domovoch, penziónoch a pod., ak slúžili k ubytovaniu trvalého charakteru na 

základe práva užívania. 

Byty v rodinných domoch boli prezentované za územnú jednotku v rámci 

stĺpca 20. Ako rodinný dom boli považované domy, ktoré mali najviac 

5 obytných miestností (okrem kuchyne) alebo obytnú plochu do 120 m2. Do 

tejto kategórie spadali tiež obytné časti bývalých poľnohospodárskych 

usadlostí. 

 Druhou základnou časťou lexikónu je Abecedný zoznam obcí, častí obcí 

a základných sídelných jednotiek. Ten obsahuje v abecednom poradí 

usporiadané názvy obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek. U obcí sú 

v zátvorkách uvedené názvy okresov, ku ktorým spadajú a za ňou číslo strany, 

kde v systematickej časti daná obec sa nachádza. V zátvorke za časťou obce 

a základnou sídelnou jednotkou je okrem okresu tiež názov obce.  

Pre analýzu územnosprávneho vývoja na úrovni obcí je veľmi dôležitou 

kapitola s názvom Prehľad zmien v územnom členení a v názvoch obcí a ich 

častí, ku ktorým došlo na území ČSSR v dobe od 1. januára 1974 do 
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1. januára 1982 (vrátane). V rámci nich sú jednotlivé zmeny v územnom 

usporiadaní obcí, častí obcí a ich názvoch usporiadané abecedne podľa krajov 

a okresov. Na túto kapitolu nadväzuje Prehľad územných zmien po 1. januári 

1982, kde sú publikované zmeny, ku ktorým došlo počas tvorby lexikónu 

a neboli už zahrnuté do systematickej časti45

Štatistická klasifikácia obcí k 1. novembru 1980 predstavuje štatistickú 

klasifikáciu obcí vypracovanú na základe výsledkov sčítania 1980. Ide o zoznam 

obcí mestského charakteru stanovených Federálním statistickým úřadem po 

spracovaní sčítania podľa krajov a okresov. 

.   

Prehľad mestských národných výborov podľa kategórií v ČSSR (podľa stavu 

k 1. januáru 1983) predstavuje prehľad kategorizácie národných výborov 

v Československu podľa stavu k 1. januáru 1983 v poradí podľa krajov 

a okresov. Základom pre túto kategorizáciu bol pre Slovenskú socialistickú 

republiku zákon o národných výboroch č. 35/1983 Zb., konkrétne jeho § 1046

V  časti Prehľad zmien v matričných obvodoch po 1. januári 1982 sú 

publikované zmeny v matričných obvodoch, ktoré nebolo možné začleniť do 

systematickej časti, keďže k nim došlo v čase tvorby lexikónu.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Pre územie Slovenskej socialistickej republiky neboli pre obdobie 1. januára  1982 až 1. júla 1983 

oznámené žiadne zmeny.  
46 Na území Slovenska fungovali len mestské národné výbory prvej kategórie (Martin, Nitra, 

Piešťany, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina), pričom pôsobnosť mestského národného výboru 
prvej kategórie vykonával aj Mestský národný výbor vo Vysokých Tatrách. Mestské národné 
výbory druhej a tretej kategórie neboli vyhlásené. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

ŠTATISTICKÝ LEXIKÓN OBCÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1992 

V roku 1994 bol pod gesciou Štatistického úradu Slovenskej republiky 

v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v Bratislave vydaný 

v poradí už piaty lexikón obcí po druhej svetovej vojne. Lexikón bol zostavený 

podľa správneho členenia k 30. júnu 1992 a obsahuje niektoré základné 

výsledky z posledného československého sčítania ľudu, domov a bytov z 31. 

marca 1991. Okrem Štatistického úradu a Ministerstva vnútra sa na jeho 

príprave podieľal tiež URBION a Úrad geodézie a kartografie Slovenskej 

republiky.  

Celkovo je lexikón rozdelený do siedmich častí: 

I.  Metodické poznámky 

II. Retrospektívny prehľad o počte obyvateľov v rokoch 1869 až 1991 podľa 

okresov a miest 

III. Počet obcí, častí obcí, základných sídelných jednotiek a celkové údaje za 

jednotlivé okresy 

IV. Zoznam obcí, častí obcí, základných sídelných jednotiek podľa okresov 

V. Abecedný zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek   

VI. Prehľad zmien v územnom členení a v názvoch obcí a ich častí, ku ktorým 

došlo od 1. januára 1982 do 30. júna 1992 

VII. Prehľad územných zmien od 1. júla 1992 do 30. júna 1993 

Z obsahového hľadiska môžeme lexikón rozdeliť do dvoch veľkých tematických 

okruhov. Prvý predstavujú systematicky usporiadaný zoznam obcí, častí obcí 

s základných sídelných jednotiek podľa okresov a ich abecedný zoznam. Druhý 

okruh tvoria nasledujúcich päť častí, ktoré sme uviedli vyššie: retrospektívny 

prehľad o počte obyvateľov v rokoch 1869 až 1991 podľa okresov a miest 
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prepočítaný na územný stav k 30. júnu 1992, informácie o počte obcí, častí 

obcí a základných sídelných jednotiek v rámci jednotlivých okresoch na 

Slovensku spolu so základnými informáciami zo sčítaniami za okresy a napokon 

prehľad zmien v územnom členení a v názvoch obcí a ich častí, ktoré sa 

odohrali v období od 1. januára 1982 do 30. júna 1992. 

 
Obr. č. 48 : Titulná strana štatistického lexikónu obcí Slovenskej republiky 1992 

Retrospektívny prehľad o počte obyvateľov v rokoch 1869 až 1991 podľa 

okresov a miest predstavuje v poradí druhú kapitolu lexikónu. Ako už vyplýva 

z názvu obsahuje počty obyvateľov v období rokov 1869 až 1991. Údaje 

z jednotlivých sčítaní (1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1930, 1950, 1961, 

1970, 1980 a 1991) boli prepočítané na územnosprávne členenie k 30. júnu 
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1992, čím umožňujú jednoduchú komparáciu v čase. Okrem počtu obyvateľov 

v jednotlivých okresoch a v mestách, ktoré územne do týchto okresov spadajú, 

sú publikované aj údaje za celé Slovensko, Českú republiku a Československo.   

V kapitole Počet obcí, častí obcí, základných sídelných jednotiek a celkové 

údaje za jednotlivé okresy sú pre jednotlivé okresy uvedené údaje o počte 

obcí územne spadajúcich do daného okresu, počte ich častí a základných 

sídelných jednotiek. Okrem toho sú tu publikované za okresy aj základnú údaje 

zo sčítania 1991: 

1. Počet trvalo bývajúceho obyvateľstva  –  spolu, ženy, vo veku 0 – 14 rokov, 

v poproduktívnom veku 

2. Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva  –  spolu, odchádzajúci z prácou, 

pracujúci v poľnohospodárstve, lesníctve a vodohospodárstve, pracujúci 

v priemysle 

3. Počet spoločne hospodáriacich domácností 

4. Počet trvalo obývaných bytov  –  spolu , v rodinných domoch 

5. Počet trvalo obývaných domov 

6. Počet objektov individuálnej rekreácie  –  spolu, chalupy vyčlenené 

z bytového fondu 

7. Počet rekreačných chalúp nevyčlenených z bytového fondu 

Hlavnou časťou lexikónu je Zoznam obcí, častí obcí, základných sídelných 

jednotiek podľa okresov. Z tohto dôvodu jej budeme v nasledujúcich riadkoch 

venovať viac pozornosti. Na základe obrázku č. 49, ktorý zobrazuje hlavičku 

jednotlivých tabuliek popíšeme jednotlivé polia zoznamu. 

V stĺpci označenom pod písmenom „a“ je poradové číslo obce v rámci okresu. 

Stĺpec „b“ obsahuje úradný názov obce v zmysle § 3 ods. 1 zákona číslo 

517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky. Logika 

zoradenia obcí spočíva v tom, že na prvom mieste je vždy mesto, ktoré je 

sídlom okresného úradu (okresné mesto) a potom nasledujúce obce sú 
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zoradené podľa abecedy. Výnimkou sú okresy, kde okresný úrad sídli mimo 

územia okresu (okresy Bratislava – vidiek a Košice – vidiek). Okrem názvu obcí 

sú tu aj názvy častí obcí, ktoré pred pomenovaním majú ešte poradové číslo. 

To je priradené k názvu podľa toho aké mu pridelil miestny obecný úrad, 

väčšinou ide o poradie určené na základe abecedy. V rámci obcí prípadne ich 

častí sú ešte v stĺpci „b“ publikované názvy základných sídelných jednotiek 

usporiadané v abecednom poradí.  V prípade, že základná sídelná jednotka 

zasahuje do niekoľkých častí obce (rozdeľuje sa na diely), sú v lexikóne 

uvedené údaje za príslušné diely zvlášť a nie za celú základnú sídelnú jednotku. 

V rámci jednej obce je vždy aspoň jedna základná sídelná jednotka.  Základné 

sídelné jednotky a ich názvy boli prevzaté zo Zoznamu územných a sídelných 

jednotiek zostavený Federálnym štatistickým úradom a overený správcom 

registra základných sídelných jednotiek URBION – om Bratislava. 

V stĺpci, ktorý bol označený číslom jedna, je uvedené číslo základnej územnej 

jednotky (obce), ktoré bolo prevzaté z Jednotného číselníka priestorových 

jednotiek ŠEVT Praha 1989. Čísla sú v rozmedzí 50001 – 59999. Častí obcí 

takéto označenie nemajú a základným sídelným jednotkám bol priradený 

päťmiestny kód, za ktorým je uvedené jednomiestne kontrolné číslo 

a jednomiestne poradové číslo dielu základnej sídelnej jednotky, ak tá bola 

rozdelená do viacerých dielov.  

Stĺpec 2 sú údaje o poverených obvodných úradoch (obvodné a mestské úrady) 

a o matričných obvodoch. Tie sú publikované podľa stavu k 30. júnu 1992. 

V prípade, že v obci je sídlo povereného úradu, táto skutočnosť je v lexikóne 

uvedená skratkou „ou“. Ak v obci takýto úrad nie je, v stĺpci je publikované 

číslo obce, do ktorej spadá. V rovnakom duchu je zaznačená prítomnosť 

matričného úradu  –  písmenom „m“ a iná obec, ktorá spadá do jeho 

pôsobiska je označená jej číslom. 
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Obr. č. 49: Ukážka tabuľky v systematickej časti lexikónu 

Poštové smerové čísla v stĺpci 3 sú uvedené v jednotlivých častiach obce. Ak 

obec nemá časti obce  je  toto  číslo  publikované  pri  názve  obce.  Okrem 

toho  lexikón  tiež umožňuje získať prehľad, či je pošta priamo v obci. 
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V takomto prípade sa u poštového smerového čísla uvádza písmeno „p“. Ak do 

jednej časti doručujú dve pošty je uvedené len jedno smerové číslo. 

Stĺpec 4 prináša údaje o celkovej výmere obce v hektároch na základe údajov 

z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR podľa stavu k 30. júnu 1992. 

V stĺpci 5 – 8 sú publikované údaje o počte trvalo bývajúcich obyvateľov na 

základe výsledkov sčítania z 3. marca 1991. Trvalo bývajúce obyvateľstvo bolo 

vymedzené na základe svojho trvalého bydliska v zmysle predpisov o hlásení 

pobytu obyvateľstva. Okrem celkového počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva 

(stĺpec 5) sú uvedené aj údaje o počte žien (stĺpec 6). Ďalšie dva stĺpce 7 a 8 

uvádzajú informácie o vekovom zložení obyvateľstva v sídle. Základom 

spracovania vekového zloženia obyvateľstva boli údaje o narodení, kedy sa 

v sčítaní zisťoval deň, mesiac a rok narodenia, ktorým sa 

overovalo  deklarované rodné číslo osoby. Údaje zobrazujú dve základné 

vekové skupiny. Prvou je počet osôb v predproduktívnom a súčasne 

predreprodukčnom veku (0 – 14 rokov) a druhou poproduktívne osoby (pre 

mužov nad 60 rokov, ženy nad 55 rokov vrátane nezisteného veku). 

Ekonomická aktivita je predmetom stĺpcov 9 – 12. Za ekonomicky aktívne sa 

považovali pri sčítaní osoby, ktoré boli v čase sčítania v pracovnom, členskom, 

služobnom alebo obdobnom pomere k nejakej organizácii, družstvu, 

súkromnej osobe alebo k inému právnemu subjektu, ďalej zamestnávatelia, 

pomáhajúci, osoby hľadajúce zamestnanie a to bez ohľadu, či boli alebo neboli 

registrovaní na úrade práce, osoby samostatne činné (súkromne hospodáriaci 

roľníci, remeselníci, živnostníci a pod.), a to bez ohľadu na dĺžku pracovného 

úväzku. Do tejto skupiny patrili tiež osoby v základnej vojenskej prípadne 

náhradnej službe, na vojenskom cvičení, vo väzbe a vo výkone trestu odňatia 

slobody a ďalej pracujúci dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke a muži 

príjemcovia rodičovského príspevku, ak trval ich pracovný pomer. Počet osôb 

ekonomicky aktívnych je uvedený opätovne ako celé údaje zo sčítania za trvalo 

bývajúce osoby. 
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Desiaty stĺpec poskytuje informácie o dochádzke do zamestnania, školy alebo 

učenia. Pod dochádzkou sa pri tom rozumela dochádzka mimo hranice obce, 

v ktorej má sčítaná osoba trvalý pobyt. Údaje boli získané zo sčítania zo 

zápisov o mieste trvalého bydliska (obci, okresu) a o mieste výkonu 

zamestnania, učebného pomeru alebo sídla školy a to v zmysle 

bezprostredného miesta pracoviska (školy, učenia) nie podľa sídla 

organizácie.47

V ďalších dvoch stĺpcoch (11 a 12) zaoberajúcich sa ekonomickou aktivitou sú 

publikované počty osôb pracujúcich v priemysle a v poľnohospodárstve, 

lesníctve a vodnom hospodárstve. Rozdelenie ekonomicky aktívnych osôb 

podľa odvetví národného hospodárstva bolo založené na zápisoch o názvoch 

závodov, družstiev, úradov, ústavov podľa druhu vykonanej alebo prevažujúcej 

činnosti bez ohľadu na rezortnú príslušnosť. 

 

Trinásty stĺpec obsahuje hospodáriace domácnosti. Hospodáriacu domácnosť 

tvoria osoby spoločne bývajúce a spoločne hospodáriace. Trvalo hradia 

spoločne hlavné výdavky domácností ako je strava, nájomné, prevádzkové 

výdavky domácností, údržba bytu alebo domu. Základom pre určenie 

hospodáriacej domácnosti bolo prehlásenie sčítacích osôb, že spoločne bývajú 

a hospodária. Osoby podnájomníkov tak predstavovali samostatne 

hospodáriacu domácnosť. 

Okrem údajoch o osobách obsahuje lexikón aj niektoré informácie o domovom 

a bytovom fonde spolu s dátami o objektoch individuálnej rekreácie. Tie sú 

publikované v stĺpcoch 14 až 19. V rámci 14 – 16 stĺpca sú uvedené počty 

trvale obývaných domov a bytov. Pod pojmom obývaný dom (stĺpec 16) sa 

myslí taký dom, v ktorom bol aspoň jeden byt trvale obývaný a aspoň jedna 

trvalo bývajúca osoba. Bytom sa rozumelo miestnosť alebo súbor miestností 

                                                           
47 V prípade, že medzi dátumom sčítania a 30.6. 1992 došlo k územnej zmene neboli údaje 

o dochádzke na novú štruktúru prepočítané.  
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a ich príslušenstvo, ktoré slúžia alebo sú určené k trvalému bývaniu a tvoria 

jeden stavebno – technický celok48

Stĺpce 17 – 18 obsahujú údaje o objektoch individuálnej rekreácie. Do tejto 

kategórie boli zahrnuté také objekty, ktoré svojím charakterom

, pričom v lexikóne sú uvedené len také 

byty, kde bol niekto prihlásený k trvalému pobytu (stĺpec 14). V rámci trvalo 

obývaných bytov sa uvádzali ešte počty trvalo obývaných bytov v rodinnom 

dome (stĺpec 15). Ako rodinné domy boli započítané budovy s obytnou 

plochou do 150 m2 a v prevažnej väčšine s jedným alebo dvomi bytmi.   

49

Posledný stĺpec v lexikóne prináša údaje o rekreačných chalupách, ktoré neboli 

vyčlenené z bytového fondu. V prevažnej miere predstavujú tieto objekty 

bývalé poľnohospodárske usadlosti alebo rodinné domy so starším dátumom 

výstavby, v ktorých nie je žiadna osoba prihlásená k trvalému pobytu. Okrem 

toho príčinou ich neobývanosti bolo, že slúžia k rekreácii pričom do dátumu 

sčítania neboli tieto objekty vyňaté z bytového fondu.  Výsledný počet 

rekreačných objektov potom získame ak sčítame údaje zo stĺpcov 17 a 19. 

 zodpovedali 

zneniu vyhlášky č. 83/1976 Zb. o obecných a technických požiadavkách na 

výstavbu (v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.), vydanej k zákonu č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Medzi objekty individuálnej 

rekreácia tak patria všetky objekty postavené za účelom rekreácie (chaty, 

rekreačné domčeky) a tiež objekty, ktoré pôvodné slúžili na bývanie ale boli 

vyčlenené z bytového fondu z dôvodu zmeny účelu užívania. 

Abecedný zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek  obsahuje 

už tradične úradné názvy obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek 

zoradené podľa abecedy a čísla strán, na ktorých sa tieto územné jednotky 

nachádzajú v lexikóne. Okrem toho za názvom obce je v zátvorke vždy 

uvedený názov okresu, ku ktorému obec patrí a za názvom častí obce 

                                                           
48 Administratívne rozdelený byt bol započítaný ako jedna bytová jednotka. 
49 Predovšetkým ide o zastavanú plochu a počet nadzemných poschodí.  
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a základnej sídelnej jednotky sú v zátvorke nielen názvy okresu, ale tiež názov 

obce ku ktorej spadajú. 

Prehľad zmien v územnom členení a v názvoch obcí a ich častí, ku ktorým 

došlo od 1. januára 1982 do 30. júna 1992. Už z názvu vyplýva, že táto časť 

poskytuje informácie o jednotlivých zmenách v územnom členení a v názvoch 

obcí a ich častí. Predmetné údaje sú zoradené podľa okresov, pričom v prvom 

riadku je uvedený názov obce, ktorej sa predmetná zmena dotýka, za ním je 

v druhom stĺpci popísané o akú zmenu išlo (napr. nový názov, obec zanikla, 

nová obec vznikla odčlenením od obce... a pod.) a tiež dátum kedy k udalosti 

došlo. 

Prehľad územných zmien od 1. júla 1992 do 30. júna 1993 dopĺňa vyššie 

uvedenú kapitolu lexikónu s rovnakým logickým konceptom publikovania 

informácií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

ŠTATISTICKÝ LEXIKÓN OBCÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2002 

Zatiaľ posledný úradný lexikón obcí bol pripravený podľa územného 

a správneho usporiadania k 31. decembru 2002 a obsahuje niektoré základné 

výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov k 26. máju 2001. Na jeho vydaní 

spolupracovali Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky v Bratislave, Slovenská agentúra životného prostredia 

a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Svojou povahou 

tak predstavuje prvotný zdroj informácií o obciach, ich častiach a základných 

sídelných jednotkách na Slovensku na začiatku 21. storočia.   

Celkovo je lexikón rozdelený do 6 častí: 

I. Metodické poznámky k jednotlivým ukazovateľov uvedeným v lexikóne. 

II. Retrospektívny prehľad o počte obyvateľov, domov a bytov v rokoch 

1970 – 2001 za kraje, okresy a mestá. 

III. Počet obcí, častí obcí základných sídelných jednotiek a celkové údaje za 

kraje a okresy. 

IV. Zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek. 

V. Abecedný zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek. 

VI. Prehľad územných zmien a zmien v názvoch obcí a ich častí v období od 

30. júna 1992 do 31. decembra  2001. 

Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch môžeme lexikón rozdeliť do dvoch 

častí. Prvú hlavnú predstavujú Zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných 

jednotiek spolu s Abecedným zoznamom obcí, častí obcí a základných 

sídelných jednotiek. Okrem toho sú v lexikóne publikované retrospektívny 

pohľad o počte obyvateľov, bytov a domov v rokoch 1970 – 2001 podľa krajov, 
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okresov a miest prepočítaný na územný stav k 31. decembru 2002, celkové 

údaje o počte obcí, častí obcí, základných sídelných jednotiek a základné 

výsledky sčítania 2001 za jednotlivé kraje a okresy a tiež prehľad zmien 

v územnom členení a v názvoch obcí a ich častí, ku ktorým došlo na území 

Slovenska medzi 30. júnom 1992 a 31. decembrom 2002.   

 
Obr. č. 50 : Titulná strana štatistického lexikónu obcí Slovenskej republiky 2002 

Retrospektívny prehľad o počte obyvateľov, domov a bytov v rokoch 1970 –

 2001 za kraje, okresy a mestá obsahuje údaje o počte obyvateľov, domov 
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a bytov v okresoch, krajoch a mestách Slovenskej republiky v rokoch 1970, 

1980, 1991 a 2001.  

V kapitole Počet obcí, častí obcí základných sídelných jednotiek a celkové 

údaje za kraje a okresy sú uvedené počty obcí, častí obcí a počty základných 

sídelných jednotiek k nim patriace spolu s údajmi o ich výmere v hektároch. 

Z údajov zo sčítania sú v tejto kapitole publikované počty trvalo bývajúcich 

obyvateľov spolu, počty žien, osôb vo veku 0 – 14 rokov a v poproduktívnom 

veku. Ďalej sú uvádzané počty ekonomicky aktívnych trvalo bývajúcich osôb, 

počty ľudí odchádzajúcich za prácou a pracujúci vo verejnom sektore 

a v súkromnom sektore. Z hľadiska bytov a domácností boli uvedené počty 

spoločne hospodáriacich domácností, počty trvalo obývaných bytov spolu, 

počty bytov v rodinných domoch, vo vlastníctve občana v bytovom dome a tiež 

počty trvalo obývaných domov.  

Najdôležitejšou kapitolou podobne ako v prípade predchádzajúcich lexikónov 

je Zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek. Celkovo je obsah 

informácií rozdelený do 19 stĺpcov. Prvé dva sú označené malými písmenami 

abecedy „a“ a „b“ ostatné číslami 1 až 17.  

Stĺpec „a“ obsahuje poradové číslo obce v danom okrese, pričom opätovne na 

prvom mieste je vždy okresné mesto a za ním sú v abecednom poradí 

zoradené ďalšie obce okresu.  

V stĺpci „b“ sú publikované úradné názvy obcí, častí obcí a základných 

sídelných jednotiek. Názvy obcí a častí obcí sú názvami podľa § 1a zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Číslovanie častí obce ja stanovené príslušným obecným 

úradom. Názvy základných sídelných jednotiek boli prevzaté zo Zoznamu 

základných sídelných jednotiek Slovenskej republiky, ktorý zostavila Slovenská 

agentúra životného prostredia. Podobne ako v predchádzajúcich lexikónoch, 

v prípade že základná sídelná jednotka zasahuje do viacerých častí obce, sú 
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uvedené údaje za príslušné diely základnej sídelnej jednotky a nie za celú 

jednotku. 

V stĺpci pod číslom jedna sú publikované identifikačné čísla základnej územnej 

jednotky (od 50001 – 59999), ktoré boli prevzaté z Registra priestorových 

jednotiek Štatistického úradu. Očíslovanie základných sídelných jednotiek 

päťmiestnym kódom bolo pod gesciou Slovenskej agentúry životného 

prostredia. Za týmto číslom je ešte jedno jednomiestne kontrolné číslo 

a jednomiestne poradové číslo dielu základnej sídelnej jednotky, ak je základná 

sídelná jednotka rozdelená do viacerých častí obce. Častí obce nemajú svoj 

špeciálny identifikátor.  

Stĺpec 2 obsahuje údaje o prítomnosti matričného úradu a príslušnosti obce 

k matričnému obvodu. V prípade, že je v obci matričný úrad je tento fakt 

označený písmenom „m“. Ak obec nemá matričný úrad je v tomto stĺpci 

uvedené číslo obce, do ktorého matričného obvodu spadá. Údaje o matrikách 

a matričných obvodoch sú platné k 31. decembru 2002. 

Poštové smerovacie číslo (stĺpec 3) sa uvádzalo pre jednotlivé časti obcí. 

V prípade, že obec nemala časti bolo toto číslo platné pre celú obec.  Okrem 

toho v lexikóne je možné získať informáciu o tom, či je v sídle pošta alebo nie. 

To je možné na základe špeciálneho označenia. Ak v obci je poštový úrad, je 

tento stav uvedený v lexikóne pomocou písmena „p“ pred poštovým 

smerovým číslom. Ak do jednej časti obce doručujú poštu dve pošty, je 

uvedené len jedno smerovacie číslo. 

Výmera obce (stĺpec 4) je uvádzaná v hektároch, pričom údaje sú prebraté 

z databáz Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. 

Celé sčítanie z roku 2001 a jeho výsledky, podobne ako ostatné sčítania od 

roku 1961, bolo spracované za obyvateľstvo podľa trvalého pobytu. V takomto 

kontexte následne boli publikované aj počty obyvateľov (stĺpec 5) a počty žien 

(stĺpec 6) pre jednotlivé obce, časti obcí a základné sídelné jednotky. 

Integrálnou súčasťou sčítania 2001 boli údaje o dátume narodenia (deň, 

mesiac a rok narodenia osoby). Na základe tohto údaje potom následne bol 
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vypočítaný vek osoby v dokončených rokoch.  V lexikóne sú uvedené počty 

osôb v predproduktívnom veku (stĺpec 7), teda vo veku 0 – 14 rokov 

a v poproduktívnom veku (stĺpec 8). U mužov bol za poproduktívny vek braný 

interval 60 a viac rokov a u žien 55 a viac rokov. 

K ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu patrili pri sčítaní v roku 2001 osoby, 

ktoré ku rozhodujúcemu okamihu sčítania (26. máj 2001) boli v pracovnom, 

členskom, služobnom alebo obdobnom pomere k nejakej organizácii, družstvu, 

súkromnej osobe alebo inému právnemu subjektu, ďalej zamestnávatelia, 

pomáhajúci, nezamestnaní, osoby samostatne činné, a to bez ohľadu na dĺžku 

pracovného úväzku. Do tejto skupiny boli tiež započítané osoby v základnej 

vojenskej službe, náhradnej alebo civilnej službe, na vojenskom cvičení, vo 

väzbe a výkone trestu odňatia slobody, ženy na materskej dovolenke a muži 

príjemcovia rodičovského príspevku, ak trval ich pracovný pomer (stĺpec 9).  

Obyvateľstvo odchádzajúce za prácou tvorili osoby, ktoré dochádzali do práce 

mimo hranice obce, v ktorej majú trvalý pobyt. Údaje sa získali z porovnania 

informácií uvedených pri sčítaní pri porovnaní miesta trvalého bydliska 

a miesta (obce, okrese) pracoviska (stĺpec 10).  

Pracujúci vo verejnom sektore predstavovali obyvatelia zamestnaní v štátnom 

podniku  –  v rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, v štátnej akciovej 

spoločnosti alebo inej organizácii patriacej štátu (stĺpec 11).  

Pracujúci v súkromnom sektore boli tvorení osobami pracujúcimi v ostatných 

formách vlastníctva, podnikatelia (so zamestnancami alebo bez nich), členovia 

produkčných družstiev a vypomáhajúci členovia domácností v rodinných 

podnikoch (stĺpec 12). 

Ako hospodáriace domácnosti sa pri sčítaní 2001 uvádzali tie domácnosti, 

ktoré tvoria osoby spoločne bývajúce a spoločne hospodáriace, čiže osoby 

ktoré trvale hradia spoločne hlavné výdavky domácnosti ako je strava, 

nájomné, prevádzkové výdavky domácnosti, údržba bytu alebo domu a pod. 

Podkladom pre spracovanie údajov o hospodáriacich domácnostiach bolo 

prehlásenie sčítaných osôb zapísané na sčítacom tlačive, že hospodária 
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spoločne. V takomto prípade podnájomníci a domácnosti podnájomníkov boli 

považovaní za samostatne hospodáriace domácnosti (stĺpec 13). 

 
Obr. č. 51: Ukážka tabuľky v systematickej časti lexikónu 

Pod pojem trvale obývaný dom boli zaradené všetky domy, v ktorom bol 

aspoň jeden trvale obývaný byt s aspoň jednou trvale bývajúcou osobou 

(stĺpec 17). Za trvalo obývaný byt sa považovali také byty, v ktorom bola aspoň 

jedna osoba prihlásená na trvalý pobyt alebo jeho užívateľ mal v ňom dočasný 

pobyt z dôvodu zamestnania alebo štúdia. Za trvale obývaný byt sa považoval 

aj taký byt, ktorého majitelia boli dočasne neprítomní a to aj na dlhšiu dobu 
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(stĺpec 14). Okrem toho lexikón uvádzal počty bytov v rodinných domoch 

(stĺpec 15) a bytov vo vlastníctve občana v bytovom dome (stĺpec 16). Rodinný 

dom bol deklarovaný ako budova určená na rodinné bývanie so samostatným 

vstupom z verejnej komunikácie. Takáto budova mohla mať najviac tri byty, 

dve nadzemné podlažia a podkrovie. Zaradené sem boli tiež niektoré 

nevyčlenené rekreačné chalupy využívané na rekreáciu. 

Abecedný zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek 

v prehľadnej podobe obsahuje úradné názvy obcí, častí obcí a základných 

sídelných jednotiek podľa abecedy. Za názvom obce (tučné písmená) je 

v zátvorke okres, do ktorého obec spadá a číslo strany v lexikóne, kde danú 

územnú jednotku nájdeme. Za názvom časti obce a tiež základnou sídelnou 

jednotkou (kurzíva) sú v zátvorke okrem okresu uvedený tiež názov obce do 

ktorej spadajú.  

 
Obr. č. 52: Ukážka abecedného zoznamu obcí a základných sídelných jednotiek 

Kapitola Prehľad územných zmien a zmien v názvoch obcí a ich častí v období 

od 30. júna 1992 do 31. decembra 2002 poskytuje informácie o jednotlivých 

zmenách v územnom členení a v názvoch obcí a ich častí. Údaje sú zoradené 

podľa okresov. V prvom riadku je uvedený názov obce, ktorej sa predmetná 

zmena dotýka, za ním je v druhom stĺpci popísané o akú zmenu išlo (napr. 

nový názov, obec zanikla, nová obec vznikla odčlenením od obce... a pod.) 

a v nasledujúcom dátum kedy k udalosti došlo. 
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NIEKTORÉ ĎALŠIE ÚRADNÉ LEXIKÓNY OBCÍ 

 

RETROSPEKTÍVNÍ LEXIKON OBCÍ ČSSR 1850 – 1970  

V súvislosti s prípravou sčítania 1970 vznikla myšlienka vydať okrem 

„tradičného“ štatistického lexikónu obcí Československa tiež špeciálny 

retrospektívny lexikón, ktorý by mapoval obdobie sto rokov od prvého 

moderného cenzu v roku 1869. Základom pre vznik „Retrospektívního lexikonu 

obcí ČSSR 1869 – 1970“ bol obežník Státniho statistického úřadu č. 55678/67 

z 4. novembra 1967. V ňom bolo navrhnuté vytvoriť také dielo, ktoré by okrem 

počtu obyvateľov a počtu domov zistených pri jednotlivých sčítaniach 

obsahovalo tiež údaje o prvej historickej zmienke o obci alebo jej časti, 

nadmorskej výške, výmere. Okrem toho bolo navrhnuté, aby každá obec mala 

pri sebe publikované tiež údaje historicko – ekonomickej povahy. Takto široko 

koncipovaná podoba lexikónu bola prerokovaná na porade odborníkov v apríli 

1968. Na nej bola snaha o vydanie lexikónu vo všeobecnosti prijatá kladne, 

pričom sa prijalo rozhodnutie predĺžiť časovú radu až k roku 1850, kedy bol 

uskutočnený prvý súpis po rozpade feudálnych vzťahov. 

V auguste 1969 vypracoval Federálny štatistický úrad dotazník pre historicko –

 ekonomickú časť lexikónu. Ten obsahoval celkovo 12 otázok, ktoré mali 

priniesť informácie z každej obce o:  

1. Názov hradu, zámku či inej historickej pamiatky v obci 

2. Heraldika 

3. Výstavba nového sídliska 

4. Rok zriadenia železničnej a autobusovej stanice alebo zastávky 
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5. Poľnohospodárstvo: štátny statok, JRD  –  rok založenia 

6. Prírodné zdroje a ich ťažba 

7. Priemyslové závody v obci (názov, rok vzniku, počet pracovníkov) 

8. Zdravotnícke zariadenia 

9. Kultúrne zariadenia: kroniky školy podľa druhu, osvetovej besedy, kina, 

múzea, kostolu, kláštoru a pod., o každom rok založenia alebo vzniku 

10. Rekreačné zariadenia 

11. Významné udalosti v obci, napr. zriadenie vodovodu, zavedenie elektriny, 

požiare, vojnové udalosti, politické zhromaždenia a pod. 

12. Významní rodáci 

Odpovede mali byť doručené do konca novembra 1969 v spolupráci 

s archivármi, kronikármi a inými odborníkmi. Ako ukázal rozbor získaných 

výsledkov, tie boli tak rôznorodé, že sa napokon od tejto myšlienky upustilo.  

Hlavným účelom lexikónu sa tak stalo vyjadriť zmeny, ku ktorým došlo 

v priebehu rokov 1850  –  1970 v počte obyvateľov a domov, jeho koncentrácii 

a urbanizácii v dôsledku meniacich sa ekonomických a materiálnych 

podmienok. 

Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850  –  1970 bol vypracovaný v spolupráci 

Českého statistického úřadu a Slovenského štatistického úradu a ich 

oblastnými orgánmi, ďalej v spolupráci s Geografickým ústavem ČSAV v Brne 

a Geografickým ústavom SAV v Bratislave, v spolupráci s Českým úřadem 

geodetickým a kartografickým v Prahe, so Slovenským úradom geodézie 

a kartografie v Bratislave. 

Publikácia bola rozdelená do dvoch dielov a následne každý z nich do dvoch 

zväzkov. Pre sledovanie populácie Slovenska boli publikované údaje v : 

Diel I., Zväzok I. 

Územná organizácia verejnej správy v rokoch 1850 – 1970 

Pramene „Retrospektívního lexikonu obcí ČSSR 1850 – 1970“ 
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Poznámky a vysvetlivky 

Mapová príloha 

Retrospektívne prehľady: 

I. Prehľad územného členenia Československej socialistickej republiky v rokoch 

1850 – 1970 

II. Prehľad vývoja počtu obyvateľov a počtu domov podľa republík, krajov 

a okresov v rokoch 1850 – 1970 

III. Prehľad hustoty obyvateľstva podľa republík, krajov a okresov v rokoch 

1850 – 1970 

IVa. Prehľad charakteristík uvádzaných v zoznamoch miest (lexikónoch obcí) 

pre jednotlivé obce na území Českej socialistickej republiky v rokoch 1850 –

 1970 

IVb. Prehľad charakteristík uvádzaných v zoznamoch miest (lexikónoch obcí) 

pre jednotlivé obce na území Slovenskej socialistickej republiky v rokoch 

1850 – 1970   

Diel I., Zväzok II. 

Počet obyvateľov a domov podľa krajov, okresov, obcí a častí obcí v rokoch 

1850 – 1970 podľa správneho členenia k 1. januáru 1972 v Slovenskej 

socialistickej republike 

Diel II, Zväzok II. 

Prehľad správnych okresov, slobodných kráľovských miest, miest s právom 

municípia a miest so zriadeným magistrátom v rokoch 1850 – 1970 na území 

Slovenskej socialistickej republiky 

Prehľad štruktúry územného členenia na území Slovenskej socialistickej 

republiky v období 1850 – 1970 

Abecedný prehľad obcí a častí obcí v rokoch 1850 – 1970 na území Slovenskej 

socialistickej republiky 
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Obr. č. 53 : Titulná strana Retrospektívneho lexikónu obcí Československé socialistické republiky 

1850  –  1970 

Kapitola Územná organizácia verejnej správy v rokoch 1850 – 1970 popisuje 

vývoj územnej organizácie verejnej správy na území Československa do 70. 

rokov. Dotvára nielen systematickú ale aj abecednú časť lexikónu. Pri jej 

absencii by podaná informácia v podstate predstavovala len číselný údaj bez 

hlbšieho zmyslu. Vzhľadom na štátoprávne usporiadanie Českej a Slovenskej 

socialistickej republiky do roku 1918 je vývoj týchto celkov v období od roku 

1850 popísaný zvlášť pre jednotlivé krajiny. Okrem textového popisu sú 

súčasťou tejto kapitoly tiež prehľadné tabuľky zobrazujúce: 

a) Počet slobodných kráľovských a slobodných kráľovských banských miest 

v rokoch 1850, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910; počet miest s právom 



134 

municípia; počet miest so zriadeným magistrátom a počet okresov 

v jednotlivých správnych obvodoch a župách. 

b) Územné členenie verejnej správy v rokoch 1921 – 1927, 1949 – 1950, 

1960 a 1970 (rozloha v km2, počet obyvateľov prislúchajúcich na 1 km2 

a počet okresov a obcí). 

c) Počet obcí na území Československa v rokoch 1930 – 1976  

Významnou časťou Retrospektívneho lexikónu je tiež kapitola Pramene 

„Retrospektívního lexikonu obcí ČSSR 1850 – 1970“ popisujúca jednotlivé 

zdroje, z ktorých boli čerpané údaje o počte obyvateľov a domov v rokoch 

1850, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1930, 1950, 1961, 1970 zvlášť pre 

Česko a Slovensko do roku 1918 a potom pre Československo do roku 1970.  

Integrálnou súčasťou lexikónu, podobne ako v ostatných predchádzajúcich sú 

Poznámky a vysvetlivky. V nich boli definované základné pojmy a  náplň 

ukazovateľov použitých v lexikóne. Okrem toho obsahuje tiež ich kritické 

zhodnotenie spolu s niekoľkými historickými vysvetlivkami. 

Dôležitým prvkom lexikónu je Mapová príloha zobrazujúca územno –

 administratívne usporiadanie Československa v sledovanom období. Celkovo 

je obrazová príloha tvorená mapami zo štyroch oblastí: 

I. Všeobecnozemepisná mapa ČSSR 

II. Mapy správneho členenia ČSSR:  

a) 1850 a 1855 

b) 1881 a 1888 

c) 1920 a 1930 

d) 1950 

e) 1960 a 1970 

III. Hustota obyvateľstva 

IV. Vývoj obyvateľstva  
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Povaha diela neumožňovala použiť podrobnejšie územné členenie ako boli 

okresy, kraje respektíve župy (stolice – komitáty).  

Retrospektívne prehľady predstavujú ich štyri základné tabuľky: 

I. Prehľad územného členenia Československej socialistickej republiky v rokoch 

1850 – 1970. Zobrazuje vývoj územného členenia Česka a Slovenska, pričom 

vo vybraných rokoch (dátumoch sčítaniach) je uvedený počet existujúcich 

územnosprávnych jednotiek50

II. Prehľad vývoja počtu obyvateľov a počtu domov podľa republík, krajov 

a okresov v rokoch 1850 – 1970. Prináša údaje o počte obyvateľov a domov 

a výmere v km2 v rokoch 1869 –1970 podľa republík, krajov a okresov 

k územnému stavu k 1. januáru 1972.  

. 

III. Prehľad hustoty obyvateľstva podľa republík, krajov a okresov v rokoch 

1850 – 197051

IVa. Prehľad charakteristík uvádzaných v zoznamoch miest (lexikónoch obcí) 

pre jednotlivé obce na území Českej socialistickej republiky v rokoch 1850 –

 1970 

 

IVb. Prehľad charakteristík uvádzaných v zoznamoch miest (lexikónoch obcí) 

pre jednotlivé obce na území Slovenskej socialistickej republiky v rokoch 

1850 – 197052

Hlavnou náplňou prvého dielu lexikónu je systematická časť obsahujúca 

štatistické údaje o počte obyvateľov a domov v rokoch 1850 až 1970. Obsah 

tejto časti je rozdelený do 26 stĺpcov.  

   

Prvé dva („a“ a „b“) obsahujú číslo obce a názvy obcí a častí obcí platné 

k 1. januáru 1972. Okrem toho sú tu tiež názvy mestských obvodov a častí 

                                                           
50 Pre Slovensko to boli: správny obvod, župa, magistrát slobodného kráľovského mesta, slobodné 

kráľovské mesto, slobodné kráľovské banské mesto s právom municípia, mesto so zriadeným 
magistrátom, okresy, obce, osady, kraje. 

51 Pre Slovensko len od roku 1869. 
52 Ide o výpis údajov, ktoré sa zisťovali a publikovali v jednotlivých lexikónoch, zoznamoch obcí na 

Slovensku v rokoch 1850 až 1970 
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mestských obvodov. Číslovanie a celkovo logika usporiadania je rovnaká ako 

sme boli svedkami u predchádzajúcich lexikónov obcí. Ako prvé je uvedené 

vždy okresné mesto (sídlo okresného národného výboru) Za ním nasledujú 

v abecednom poradí ďalšie obce okresu. V rámci jednotlivých obcí sú prípadné 

ich časti usporiadané podľa abecedy. 

V stĺpci 1 je uvedený letopočet prvej písomnej zmienky o obci alebo jej časti. 

Pre územie Slovenska boli tieto údaje čerpané z Vlastivedného slovníka obcí na 

Slovensku, ktorý v tej dobe pripravovala SAV. Ako uvádzajú autori lexikónu 

presný údaj o prvej písomnej zmienke poznali lev prípade približne 200 – 300 

obcí (2 %). Všetky ostatné letopočty predstavovali len orientačné časové údaje. 

Ich presnosť okrem iného tiež obmedzoval fakt, že mnohé obce sa skladali 

z menších častí, ktorých založenie mohlo spadať do rôznych období. 

Hodnota nadmorskej výšky (stĺpec 2) podľa baltského výškového systému sa 

vzťahuje najčastejšie na zemepisný stred areálu obce, zvyčajne na námestie. 

Údaje poskytli Geografický ústav ČSAV v Brne a Geografický ústav SAV 

v Bratislave. 

V stĺpci 3 je publikovaná výmera katastrálneho územia obce v hektároch podľa 

stavu k 1. januáru 1972. Číselné hodnoty pochádzajú z krajských a okresných 

správ geodézie a kartografie. Tie boli poskytnuté FSÚ prostredníctvom 

Českého úradu geodetického a kartografického v Prahe a Slovenského úradu 

geodézie a kartografie v Bratislave. 

Počet obyvateľov (stĺpce 4 – 14) pochádza z výsledkov konskripcií a sčítaní 

ľudu od roku 1850 do roku 197053

                                                           
53 Pre Slovensko boli publikované údaje za rok 1850 len v prípade niektorých (väčšinou okresných) 

miest.  

. Uhorská štatistika pre obce uvádzala 

v rokoch 1869, 1880 a 1890 údaje len za civilné obyvateľstvo. Tie však boli 

dodatočne niekoľkokrát upravené a rekonštruované na prítomné obyvateľstvo, 

čiže obyvateľstvo vrátane policajných a vojenských zložiek.  V rokoch 1900 –
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 1950 sa na území Slovenska zisťovalo len obyvateľstvo prítomné, 

pričom v rokoch 1961 a 1970 obyvateľstvo s trvalým pobytom v obci alebo 

časti obce. 

Stĺpce 15 až 24 prinášajú počty domov, a to v rokoch 1869 až 1970, keďže za 

rok 1850 sa tieto údaje neudávali ani pre Česko ani pre Slovensko. Okrem toho 

v rokoch 1869 – 1950 je problémom fakt, že pre jednotlivé obce uvádzaný 

počet domov bol uvádzaný bez jasného rozlíšenia na domy obývané 

a neobývané. Výnimkou z tohto je rok 1890, kedy sa na Slovensku publikovali 

len domy obývané. V rokoch 1921, 1930 a 1950 to boli domy obývané aj 

neobývané a až v sčítaniach 1961 a 1970 sú údaje za trvalo obývané domy.  

Údaje publikované v retrospektívnom lexikóne boli z jednotlivých prameňov 

prevzaté v prevažnej miere v takej podobe ako ich uvádzali. Následne tieto 

údaje boli prepočítané na územnosprávne členenie platné k 1. januáru 197254

1. Prehľad územnosprávnej štruktúry na území Slovenskej socialistickej 

republiky v období 1850 – 1970. Tabuľka je rozdelená do 8 stĺpcov a 11 častí 

zvlášť pre každý rok súpisu respektíve sčítania (1850 až 1970). Obsahuje názvy 

správneho obvodu (dištriktu), jeho sídla, župy (kraja), jej sídla, názov okresu, 

sídlo okrese, názov slobodného kráľovského mesta, mesta s právom municípia 

a tiež mesta so zriadeným magistrátom. 

. 

Lexikón tak vo výslednej  podobe podáva najúplnejšiu štatistickú radu o počte 

obyvateľov obcí a ich častí aká kedy bola zostavená.  

2. Prehľad okresov, slobodných kráľovských miest, miest s právom municípia 

a miest so zriadeným magistrátom v rokoch 1850 – 1970 na území Slovenskej 

socialistickej republiky. V tabuľke sú zoradené okresy a mestá s právom 

municípia, mestá so zriadeným magistrátom a ich príslušnosť v jednotlivých 

rokoch 1850 až 1970 k týmto skupinám. Okrem toho je uvedený názov v roku, 

                                                           
54 Viac o úprave údajov pozri Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970, s. 35.  
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kedy spadali do niektorej z kategórií a územná príslušnosť k okresu v roku 

1972.  

 
Obr. č. 54 a 55 : Ukážka zo systematickej časti Retrospektívneho lexikónu obcí Československé 

socialistické republiky 1850  –  1970 
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V druhom diele lexikónu v jeho druhom zväzku sú publikované dve rozsiahle 

a prehľadné tabuľky mapujúce administratívne rozdelenie Slovenska v období 

rokov 1850 až 1970: 

Hlavnou časťou tohto druhého dielu lexikónu je Abecedný prehľad obcí a častí 

obcí v rokoch 1850 – 1970 na území Slovenskej socialistickej republiky, ktoré 

sa vyskytli v použitých prameňoch vydaných po príslušnom súpise, či sčítaní. 

V tejto časti sú uvedené tiež už zaniknuté názvy často ortografickej alebo 

polohopisnej povahy.  U každej obci a časti obce je uvedená príslušnosť 

k vyššiemu administratívnemu celku a to k dátumu, za ktorý bol príslušný 

zoznam obcí zostavený. Takéto usporiadanie údajov potom umožňuje sledovať 

administratívny vývoj každej obce alebo časti obce v historickom vývoji. Okrem 

toho môžeme vďaka nemu sledovať tiež vývoj názvov obcí a častí obcí 

v nadväznosti na územnú štruktúru.  

 
Obr. č. 56 : Ukážka abecedného prehľadu obcí a častí obcí y Retrospektívneho lexikónu obcí 

Československé socialistické republiky 1850  –  1970 
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HISTORICKÝ LEXIKÓN OBCÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1970  –  2001 

Historický lexikón svojou koncepciou nadväzuje na Retrospektivní lexikon obcí 

ČSSR 1850 – 1970, ktorý sme popísali vyššie. Predstavuje úplný a jediný zdroj 

informácií o územnom členení a v názvoch obcí a častí obcí v období od 1. 

januára 1974 do 26. mája 2001. Vydal ho Štatistický úrad v roku 2003. 

 

 
Obr. č. 57 : Titulná strana Historického lexikónu obcí Slovenskej republiky 1970  –  2001 
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Lexikón bol rozdelený do 9 častí, z ktorých najdôležitejšie sú: 

Metodické poznámky 

Počet obyvateľov, bytov a domov v krajoch a okresoch SR v územnej 

štruktúre rokov 1974 – 2001 

Počet obyvateľov, bytov a domov v obciach SR podľa krajov a okresov 

v územnej štruktúre roku 1974 

Počet obyvateľov, bytov a domov v obciach SR podľa krajov a okresov 

v územnej štruktúre roku 1982 

Počet obyvateľov, bytov a domov v obciach SR podľa krajov a okresov 

v územnej štruktúre roku 1992 

Počet obyvateľov, bytov a domov v obciach SR podľa krajov a okresov 

v územnej štruktúre roku 2001 

Register obcí Slovenskej republiky 1974 – 2001 

Prehľad zmien v územnom členení a v názvoch obcí a ich častí v období od 1. 

1. 1974 do 26. 5. 2001 

Údaje o počte obyvateľov, domoch a bytoch podchádzajú zo Štatistických 

lexikónov obcí ČSSR z roku 1974, 1982 a štatistického lexikónu obcí SR 1992. 

Okrem toho súčasťou sú aj údaje zo sčítania 2001.  

Celkovo je historický lexikón tvorený dvomi základnými časťami. Prvú 

predstavuje systematická časť, ktorá obsahuje údaje z každého sčítania 

prepočítané na územnú štruktúru ktoréhokoľvek z uvedených rokov. V praxi to 

znamená, že vybranej územnej jednotke (kraj, okres, obec) v príslušnej 

územnej štruktúre autori boli schopní priradiť údaj o počte obyvateľov, domov 

a bytov v zostávajúcich troch rokoch. 55

                                                           
55 Napríklad obci v roku 2001 vieme v tejto územnej štruktúre povedať koľko mala obyvateľov 

v roku 1970, 1980 a 1991. Rovnako je možný aj prospektívny pohľad. Obci podľa územnej 
štruktúre z roku 1974 a štatistickými ukazovateľmi zo sčítania 1970, vieme priradiť tieto údaje aj 
pre roky 1980, 1992 a 2001 ak by sa nemenila územná štruktúra. 

 Tabuľky systematickej časti sú 

rozdelené do dvoch typov: 
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1. Obsahuje údaje o počte obyvateľov, bytov a domov za kraje a okresy SR 

v územnej štruktúre rokov 1974, 1982 a 2001 a tabuľku s údajmi v štruktúre 

z roku 1992 s údajmi za okresy (kraje boli k 31. decembru 1990 zrušené). 

Názov tabuľky: Počet obyvateľov, bytov a domov v krajoch a okresoch SR 

v územnej štruktúre rokov 1974 – 2001 

2. Údaje podľa obcí SR, ktoré sú zoradené do krajov a okresov podľa územnej 

štruktúry príslušného roku. Obce v územnej štruktúre roku 1992 sú zoradené 

do okresov usporiadaných podľa abecedy. Názvy tabuliek: 

Počet obyvateľov, bytov a domov v obciach SR podľa krajov a okresov 

v územnej štruktúre roku 1974 

Počet obyvateľov, bytov a domov v obciach SR podľa krajov a okresov 

v územnej štruktúre roku 1982 

Počet obyvateľov, bytov a domov v obciach SR podľa okresov v územnej 

štruktúre roku 1992 

Počet obyvateľov, bytov a domov v obciach SR podľa krajov a okresov 

v územnej štruktúre roku 2001 

Druhá časť lexikónu je tvorená Registrom obcí Slovenskej republiky 1974 –

 2001. Obce v tomto registri sú usporiadané podľa abecedy a pri názve každej 

obce je uvedené ešte číslo obce (základnej územnej jednotky). Tieto čísla sú 

prevzaté z číselníka obcí SR, ktorý bol uverejnený v Opatrení Štatistického 

úradu Slovenskej republiky z 30. septembra 1996, ktorým sa ustanovujú 

číselníky územných jednotiek SR.56 Obce, ktoré k 26. máju 2001 už neexistovali, 

mali číselný kód priradený podľa predchádzajúcich platných číselníkov. 

V prípade, že sa nenachádzala v nich, bol jej pridelený fiktívny kód. Za číslom 

obce je uvedené ešte číslo strany, na ktorej sa daná obec nachádza57

Poslednou časťou lexikónu je Prehľad zmien v územnom členení a v názvoch 

obcí a ich častí v období od 1. januára 1974 do 26. mája 2001. Obsahuje 

.  

                                                           
56 Uvedené pod číslom 299/1996  Z. z. 
57 Ide o 4 čísla, keďže v lexikóne sa môžu nachádzať v 4 tabuľkách. 
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zoznam územných zmien a zmien v názvoch obcí, ktoré sú doplnené o zmeny 

na úrovni mestských častí Bratislava a Košíc prípadne ich obvodov. Zmeny sú 

usporiadané podľa roku, kedy vstúpila do platnosti a označené navyše 

poradovým číslom zmeny v danom roku.  

Napríklad: 6/88  –  znamená, že ide o 6. zmenu v poradí, ktorá sa uskutočnila 

na území Slovenska v roku 1988. 

 
Obr. č. 58 : Ukážka zo systematickej časti Historického lexikónu obcí Slovenskej republiky 1970  –

  2001 
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ZÁVER 

Úradné lexikóny obcí predstavujú významný zdroj informácií pre dejiny 

jednotlivých sídiel. Nie sú len prameňom pre topografiu a geografiu, či dejiny 

osídlenia, ale poskytujú aj údaje o administratíve a organizácii správy. Preto 

patria aj k jedným zo základných prameňov pre výskum dejín správy. Poskytujú 

informácie o významnejších miestnych častiach, o počte obyvateľstva, rozlohe, 

hustote, niektoré charakterizujú prítomné obyvateľstvo podľa etnicity 

a konfesionálnej štruktúry, alebo podľa iných znakov. 

Osobitný význam majú pre demografický výskum vývoja populácie Slovenska. 

Prinášajú základné výsledky z jednotlivých sčítaní obyvateľstva a na rozdiel od 

publikovaných sumárnych údajov, ktoré spravidla obsahujú len údaje za väčšie 

regionálne a nadregionálne celky, lexikóny prinášajú podrobnejšie dáta za 

jednotlivé obce. Výpovedná hodnota lexikónov jasne predurčuje ich využitie 

ako základného prameňa pre vedecké, či vedecko – populárne práce zamerané 

na  regionálnu a miestnu úroveň.  

V tejto práci sme sa snažili stručne priblížiť a charakterizovať  lexikóny obcí 

úradného pôvodu, ktoré vznikli pre územie Slovenska po vzniku 

Československej republiky do súčasnosti. Naša práca bude ďalej pokračovať 

prehľadom najdôležitejších lexikónov úradnej, ale i súkromnej povahy 

zachytávajúce územie Slovenska do vzniku Československej republiky. 
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