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K R O N I K A

NA HRANICI DVOCH SVETOV. KONFERENCIA K STOROČNICI VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKA A ZMENÁM NA LOKÁLNYCH ÚROVNIACH

Okrúhle výročia sa zdajú byť ťarchou pre historikov, a i keď do istej miery aj sú, na dru-
hej strane aktivizujú k novým výskumom a ku hľadaniu nových interpretácií. Významné 
historické udalosti akoby boli „uzlovými bodmi“, ktoré v dlhodobých dejinných pro-
cesoch niekedy radikálne zmenia spoločnosť, ekonomiku, kultúru, kolektívnu pamäť  
a identitu ľudí. Vznik prvej Československej republiky a Trianon určite patria do okruhu 
týchto fenoménov, veď ich dôsledky generovali veľké zmeny vo vývoji stredoeuróp- 
skych národov a štátov v 20. storočí a bytostne zasiahli miestne komunity, rodiny i jed-
notlivcov, a to bez ohľadu na ich národnosť, sociálne postavenie a vierovyznanie.

Dňa 9. októbra 2018 sa uskutočnila medzinárodná konferencia v Šamoríne, 
v sídle Fórum inštitútu pre výskum menšín s názvom Na hranici dvoch svetov. Vznik 
Československa a zmeny na lokálnej úrovni 1918/1919. Konferencia sa zamerala na regio- 
nálne a lokálne príbehy vzniku Československa, na dezintegračné tendencie v Uhorsku 
a na integráciu Slovenska do nového štátneho zväzku. Odborné podujatie, bez zveliče-
nia povedané priateľské stretnutie slovenských a maďarských historikov, organizovala 
Slovensko-maďarská komisia historikov, Historický ústav SAV, Historický ústav MAV, 
Slovenská historická spoločnosť pri SAV a Fórum inštitút pre výskum menšín.

Úvodný panel sa zaoberal rozpadom Uhorska a jeho dopadmi na hornouhorské/slo-
venské stolice s hlavným zreteľom na rôznorodosti prístupov k novému Československu.

Dušan Kováč (HÚ SAV) venoval pozornosť zahraničnopolitickým okolnostiam vzni-
ku československého štátu a premenám lojalít slovenského obyvateľstva. Detailne ana-
lyzoval stratégie českých a slovenských politických elít, pričom na konkrétnych príkla-
doch prezentoval metamorfózy postojov Slovákov v rokoch 1918 – 1920.

László Szarka (HÚ MAV) podal plastický obraz o zámeroch maďarskej politickej 
elity na konci prvej svetovej vojny, ktoré mali zachovať územnú integritu Uhorska. 
Zameral sa na problémy autonómie Slovenska v rámci Uhorska a predstavil nereálny 
(nerealizovateľný) plán hornouhorských kantónov v podobe vytvorenia slovenskej au-
tonómnej oblasti, ktorý mal byť lákadlom pre slovenských politikov.

Roman Holec (HÚ SAV) vo svojom príspevku ilustroval udalosti z roku 1919 na 
príklade národnostne zmiešaného novohradského regiónu. Využil pritom novelu Boženy 
Slančíkovej Timravy Záplava, ktorá výstižne a s citom zachytáva správanie sa človeka 
v hraničnej situácii. Venoval sa aj kolkovacej akcii a menovej reforme. Tretí tematický 
okruh v jeho príspevku predstavovala osobnosť prvého novohradského župana Ľudovíta 
Bazovského a jeho v mnohých prípadoch sporné aktivity.

Balázs Ablonczy (HÚ MAV) zmapoval politickú dráhu Viktora Dvorcsáka, plnú zvra- 
tov a zmien, v podstate však neúspešnú a tragickú. Dvorcsák sa v chaotických časoch 
rozpadu Uhorska  snažil o vytvorenie osobitnej východoslovenskej identity. Jeho sepa-
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ratistické – skôr symbolické ako reálne – hnutie nedosiahlo ani vo francúzskej emigrácii 
vytúžené ciele a zostalo v pazúroch maďarskej revízie.

Nasledovné dve prednášky sa zamerali na ľavicové a ultraľavicové politické hnutia 
na Slovensku a skúmali ich postoj k novému Československu.

Juraj Benko (HÚ SAV) sa orientoval na ideologický a personálny vývoj ľavicového 
radikalizmu, pričom venoval pozornosť aj jeho rôznym podobám pred rokom 1918. 
Attila Simon (Fórum inštitút) zase analyzoval elity, masovú základňu, ako aj politické 
akcie sociálnych demokratov v rokoch 1918 – 1919.

Ďalšie dva referáty priblížili príbehy historických osobností, zároveň aktérov dobo-
vých zmien v čase  zrodu Československa s hlavným zreteľom na Košice. Ich spoločnou 
črtou bola aplikácia mikrohistórie a biografie v kontexte spoločenských dejín.

Ondrej Ficeri (SVÚ SAV) prednášal o živote a kariére hlavného policajného kapitána 
Košíc Josefa Kohouta v rokoch 1919 – 1920. Na základe jeho denníka a korešponden-
cie plasticky prezentoval zmenu jeho identity, racionálne i emotívne stránky života 
a jeho rozhodnutí. Súčasne priblížil chaotickú realitu politických a spoločenských zmien 
v Košiciach. 

Veronika Szeghy-Gayer (Štátna vedecká knižnica v Košiciach) poukázala na straté-
giu košického mešťanostu Bélu Blanára, ktorý bol konfrontovaný s novou politickou si-
tuáciou po vzniku Československa. Zaujímala sa nielen o jeho politické stratégie a osob-
né postoje, ale aj o taktiku maďarskej politickej elity v meste počas konsolidácie nového 
štátneho režimu.

Posledné štyri prednášky sa podrobne zaoberali politickými a spoločenskými pre-
menami v rokoch 1918 – 1919 na príkladoch miest Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice 
a Bratislavy.

Alica Kurhajcová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) sa zamerala na pro-
cesy zmeny režimu v Banskej Bystrici, na symbolické a reálne postupy miestnych 
maďarských politických elít. Zaoberala sa aj nastupujúcou slovenskou politikou na 
mestskej a župnej úrovni, ktorá si v novoutvorených mocenských štruktúrach potrebova-
la symbolicky označiť a ohraničiť ovládnutý priestor.

Gergely István Szűts (Župný archív vo Vespréme) zmapoval veľmi zaujímavé, do 
istej miery neznáme interetnické vzťahy a konflikty v Banskej Štiavnici na konci prvej 
svetovej vojny. Pozornosť venoval obdobiu od októbra 1918 do júla 1919, keď sa po-
stupne vyostrili národnostné vzťahy v meste a na okolí, ktoré bolo etnicky slovenské. 
Maďarské a nemecké meštianstvo vyjadrilo lojalitu Uhorsku, ale po prieniku českoslo-
venských légií do mesta sa rýchlo etablovalo slovenské obyvateľstvo.

Gabriela Dudeková Kováčová (HÚ SAV) sa venovala téme premeny impéria na 
príklade Bratislavy. Etnicky zmiešané mesto Pressburg/Pozsony/Prešporok sa od kon-
ca roka 1918 do začiatku 1919 stávalo miestom neistoty a „bezvládia“. Určenie štátnej 
hranice na čisto etnickom princípe bolo nerealizovateľné. O definitívnom začlenení do 
Československa napokon rozhodli geopolitické, vojenské, ekonomické a národnopoli-
tické činitele, a predovšetkým prirodzená hranica tvorená riekou Dunaj.

Štefan Gaučík (HÚ SAV) referoval o finančných súvislostiach „prevratu“ na príklade 
Bratislavskej I. sporivej banky. Jej manažment musel rýchlo a efektívne reagovať na 
nové ekonomické pomery po dezintegrácii Uhorska (menová reforma, kapitálové straty, 
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konkurencia filiálok českých bánk). Banka pociťovala negatívne tendencie povojnovej 
krízy až do roku 1926.

V stredoeurópskych historiografiách evokujú politické a spoločenské dopady trianon- 
skej mierovej zmluvy spolu so vznikom nových štátnych útvarov nielen nové pohľady, 
ale zužitkovávajú sa aj výsledky tvorby predošlých generácií, a to kritickou reflexiou 
alebo integrovaním ich poznatkov. Na šamorínskej konferencii sa v diskusiách otvárali 
doposiaľ nepreskúmané témy, a čo je dôležité, prezentovali sa nové poznatky z primár-
nych výskumov, a to s netajenou túžbou, aby sa týmito myšlienkami a informáciami obo-
známila nielen odborná komunita, ale aj širšia verejnosť. Dúfajme, že z konferencie bude 
publikovaný zborník, ktorý obohatí  slovenskú a maďarskú historiografiu a pozitívne 
podnieti aj nové bádateľské aktivity.

Štefan Gaučík

KONFERENCIA GESTÁ, SYMBOLY, CEREMÓNIE A RITUÁLY 
V STREDOVEKU

Dňa 29. mája 2019 sa na pôde Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave 
konala konferencia s názvom Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. Hlavným 
organizátorom podujatia bol Historický ústav SAV, na pôde ktorého prebieha už tretí 
rok výskum v rámci rovnomenného projektu VEGA. Ritualizované konanie naplnené 
symbolmi a gestami možno sledovať vo všetkých oblastiach stredovekej spoločnosti. 
Aj preto tvorí táto téma významný prúd svetovej medievistiky, hoci v historiografii  
strednej a východnej Európy sa presadzuje až v poslednom desaťročí. V rámci slovenskej 
spisby možno spomenúť najmä práce Dušana Zupku (Rituály a symbolická komunikácia 
v stredovekej strednej Európe, 2011) či monografiu Od symbolu k slovu. Podoby stre-
dovekej komunikácie, ktorá vznikla pod editorskou taktovkou Miriam Hlavačkovej na 
pôde Historického ústavu SAV. Referujúci tak mohli v dobrom zmysle slova nadviazať 
na nastúpený trend bádania.

Konferenciu otvoril blok pre cirkevné dejiny. Úvodné vystúpenie Miriam Hlavačkovej 
(Historický ústav SAV) s názvom K hrobom sv. apoštolov predstavilo tému stredovekých 
zbožných pútí do Ríma so zreteľom na uhorských pútnikov. V príspevku sa autorka za-
oberala prameňmi, ktoré zachytávajú jednak praktickú stránku samotnej cesty do Ríma 
(výdavky na cesty, správy o prepadoch, itineráre cesty, ubytovanie či stredoveké „bedek- 
re“ po svätom meste), ako aj zbožné praktiky pútnikov, ktoré prebiehali podľa pevnej 
choreografie. Miroslav Glejtek (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) priblížil tému 
Zvyky a rituály pri príprave listín a ich pečatení v prostredí stredovekých uhorských 
kapitúl, pričom sa opieral najmä o pramene kapitulných štatútov (Varadín, Ostrihom, 
Bratislava, Záhreb), ktoré poskytujú ikonografický popis pečatidiel, približujú rituálnu 
manipuláciu s pečatidlami a listinami, prísažné formulky notárov, ako aj praktické údaje 
o výnosoch za zhotovovanie a pečatenie listín. Blok uzavrela Eva Veselovská (Ústav 
hudobnej vedy SAV) s príspevkom na tému Svätice a ich symboly v stredovekých noto-
vaných rukopisoch z územia Slovenska. 
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Nasledujúci referát Tomáša Homoľu (Historický ústav SAV) Prezentácia moci 
Mateja Korvína pri slávnostných vstupoch do miest priblížil tento druh ceremoniálneho 
aktu spojeného s demonštráciou panovníckej moci z teoretickej aj praktickej stránky. 
Po úvodnom zadefinovaní rôznych typov slávnostných vstupov (adventus regis, triumf) 
predstavil referujúci ceremoniálne vstupy Mateja Korvína do Budína v rokoch 1458  
a 1464, do Viedne v roku 1485 a do Viedenského Nového mesta v roku 1487, pričom 
konštatoval, že rozličné popisy priebehu týchto slávnostných aktov v kronikách pre- 
zrádzajú predovšetkým rôzne motívy autorov kroník, aký typ obrazu panovníka chceli 
v čitateľovi vytvoriť. Špecifickému typu panovníckeho rituálu sa venoval vo svojom 
príspevku aj Martin Nodl (Centrum medievistických studií, Praha), ktorý na príklade 
dvoch detských korunovácií – dvojročného českého kráľa Václava IV. a trojročného 
Ľudovíta Jagelovského (v Uhorsku bol korunovaný už ako dvojročný, Ľudovít II.) 
uvažuje o detskej korunovácii ako o blasfemickom rituáli. Pri detských korunováciách 
v útlom veku sa korunovaný panovník nemohol ujať vlády, čiže nestal sa tým, na čo bol 
korunovaný; navyše pri týchto ceremoniáloch neboli dodržané náležité liturgické akty, 
čo sa prejavovalo aj v dobových negatívnych reakciách. Nasledujúci príspevok Daniely 
Dvořákovej (Historický ústav SAV) posunul rokovanie konferencie k téme stredovekej 
šľachty, keďže sa zaoberal erbovými listinami. Autorka sa zamýšľala nad aktom udelenia 
erbu ako špecifickom dvorskom rituály a zároveň nad otázkou, či išlo o akt zmeny so- 
ciálneho statusu, alebo len o akúsi formálnu vizualizáciu.

V nasledujúcom bloku priblížil Martin Hurbanič (Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave) tému Symboly triumfu zvečnené v obrazoch, ktorú predstavil 
na príklade ikonografie avarského obliehania Konštantínopolu z roku 626 v prostredí 
Moskovskej Rusi. Dušan Zupka (Historický ústav SAV) následne rozšíril svoj doterajší 
záber výskumu rituálov v stredovekej strednej Európe na problematiku vojenských ri-
tuálov vo svojom referáte Kríž a meč: vojenské rituály kresťanských vojsk v boji s pohan-
mi a heretikmi. Pavol Hudáček (Historický ústava SAV) sa venoval  v príspevku „Kráľ 
v sedle“ Arpádovci a itinerár Kingship (Reisekönigtum) problematike cestujúceho kráľa. 
Predostrel možnosti výskumu spôsobu vlády Arpádovcov, keď kráľ vykonával všetky 
správne funkcie a symbolické reprezentácie svojej moci neustálym cestovaním po kra-
jine. Inšpirovaný anglosaskou a nemeckou medievistikou použil jej výskumné metódy 
na uhorské pramene z 11. – 12. storočia. Angelika Herucová z Historického ústavu SAV 
pokračovala taktiež témou z arpádovského obdobia. Jej referát Symbolická hodnota nosa 
za Arpádovcov. Alegoria in factis bol inšpirovaný jednou kurióznou listinou, ktorá za-
znamenáva trest odrezania a opečenia nosov previnilcov. Peter Bystrický (Historický 
ústav SAV) predstavil svoju tému Symbol psa v stredovekej rytierskej epike na bohatom 
ikonografickom materiály. 

Rokovanie konferencie uzatvorili dva príspevky venované stredovekým mestám. 
Kateřina Jíšová (Archiv hlavního města Prahy) pútavo predstavila Všedné a slávnostné 
chvíle Prahy v 15. storočí. Záverečný referát predniesla Žofia Lysá (Historický ústav 
SAV) na tému mestských ceremoniálov a gest v súdnictve, ktoré možno vysledovať v za-
chovaných právnych zbierkach stredovekých miest.

Žofia Lysá
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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA – ZMENY HRANÍC A POHYB 
OBYVATEĽSTVA V EURÓPE PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE

Zmeny hraníc a pohyb obyvateľov, a teda aj fenomén migrácie ako takej predstavuje 
stále množstvo neprebádaných oblastí nielen v historických vedách. V súčasnej Európe 
navyše rezonuje migrácia ako neustále aktívna téma, ktorá ponúka rôzne interpretačné 
rámce, ako aj možnosti jej výskumu. 

V dňoch 19. a 20. septembra 2019 sa v historickej aule rektorátu Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Zmeny 
hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne. Konferencia bola 
usporiadaná na základe projektu VEGA Výmena obyvateľstva medzi Československom 
a Maďarskom – fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike. Hlavnými 
spoluorganizátormi podujatia boli Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Centrum spo-
ločenských a psychologických vied SAV v Košiciach. V reprezentačných priestoroch 
všetkých účastníkov konferencie privítal a úvodnú reč predniesol prorektor pre vyso-
koškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady, zároveň vedúci Katedry histórie 
FF UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. a hlavný riešiteľ projektu VEGA 
prof. PaedDr. Štefanom Šutajom, DrSc. 

Úvodný blok konferencie s názvom Hranice a migrácie obyvateľstva v Európe po 
druhej svetovej vojne moderovala Nikola Regináčová. Prvý referát s názvom Zmeny 
hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne na rokovaniach Parížskej 
konferencie 1946 predniesol Štefan Šutaj (Katedra histórie, FF UPJŠ v Košiciach). 
Predstavil všeobecný rámec vývoja danej problematiky, zmeny hraníc pred miero-
vou konferenciou na základe dohôd o prímerí, napríklad s Rumunskom, Bulharskom, 
Fínskom, Maďarskom a satelitmi Nemecka. Mierová konferencia naopak neriešila hra-
nice s Nemeckom a Rakúskom. Spomenul aj krajiny, ktoré sa na konferencii nezúčastni-
li. Bol to pohyb, ktorý súvisel s komplexom faktorov a sprevádzal ho veľký pohyb emi-
grantov, československé emigrácie v Európe a iné typy presídlenia. Taktiež spomenul 
limity československej a maďarskej politiky k hraniciam a obyvateľstvu. Rovnako sa 
zamýšľal nad samotným názvom Parížskej mierovej konferencie, nakoľko na všetkých 
oficiálnych listinách sa nachádza pomenovanie Parížska konferencia 1946. Zameral sa 
na československé priority na mierovej konferencii, ako aj jej výsledky. Nasledoval re-
ferát Michala Šmigeľa (Katedra histórie, FF, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) 
Podoby migrácií v čase II. svetovej vojny a v povojnovom období (v priestore stred-
nej a východnej Európy). Vo svojom referáte predstavil podoby migračných pohybov 
v Európe. Už I. svetovou vojnou sa v strednej a východnej Európe zmenila migrácia 
v dôsledku množstva politicko-spoločenských udalostí. Zárodky tohto procesu je po-
trebné hľadať už v 19. storočí. Charakteristickou zložkou integrálneho nacionalizmu 
bola separácia etník, etnické čistky i grécka proklamácia nezávislosti. Tak sa preven-
cia národnostných konfliktov začala hľadať v separácii a vysťahovalectve. Myšlienky 
motivované etnickou presídľovacou politikou sa objavili aj v oblastiach zasiahnutých 
balkánskymi vojnami. Diplomati automaticky začali hľadať riešenia na záchranu mieru. 
Autor spomenul koncepciu Versaillskej ochrany národov, ako aj zlyhanie systému práv 
národov, čo sa prejavilo ako slabá stránka národov Európy. Veľkým zásahom bola aj po-
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litika hitlerovského Nemecka. Po II. svetovej vojne sa opätovne objavili etnickí utečenci, 
pričom spomenul aj špecifickú situáciu v Rusku. S referátom Migrácia v Európe po 
II. svetovej vojne v kontexte európskej integrácie vystúpil Alexander Onufrák (Katedra 
politológie, FF UPJŠ v Košiciach). Zameral sa na skúmanú problematiku cez politolo-
gický princíp. Zmienil sa o položení novodobých základov pre azylovú politiku, o pô-
sobení a aktivitách medzinárodnej organizácie UNRRA, ktorá v rokoch 1943 – 1946 do-
dávala liečivá, potraviny a jej hlavnou úlohou bola ochrana vysídlených osôb. Súčasťou 
migrácií po druhej svetovej vojne bola aj pracovná migrácia v európskom kontexte, 
ktorá fungovala na základe bilaterálnych zmlúv. Prvá bola uzavretá v roku 1946 medzi 
Talianskom a Belgickom. Nasledovali ďalšie bilaterálne zmluvy podpísané Talianskom, 
Francúzskom, Švédskom, Luxemburskom, Argentínou a iné. Popísal vývoj migrácie 
z Turecka do Nemeckej spolkovej republiky (1960 – 1980). Prvý blok uzatváral Ihor 
Shnitser (Užhorodská národná Univerzita, Užhorod) príspevkom Pohľady sovietskeho 
vedenia na formovanie hraníc v Európe (1941 – 1946). Priblížil situáciu v Sovietskom 
zväze, ako aj snahy Stalina a jeho predstavy o obnovení hraníc, pohľady jednotlivých 
štátnikov na hranice spolu s možnosťami ich zmien. Začleňovanie nových hraníc zna-
menalo aj získanie výhodných strategických území. Taktiež spomenul konkrétne oblasti 
záujmov Sovietskeho zväzu a jeho úsilie o získanie nezamŕzajúcich prístavov. 

Po diskusii, ktorej sa aktívne zúčastnili prof. Štefan Šutaj a prof. Nowak nasledo-
val druhý blok, pod moderátorskou taktovkou Štefana Šutaja. Ako prvý rečník vystúpil 
Milan Olejník (SCPV SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice). Vo svojom príspev-
ku Príprava, priebeh a dôsledky evakuácie nemeckého obyvateľstva zo Slovenska  
(1944 – 1945) predstavil nemeckú menšinu na Slovensku, slovenský politický vývoj 
v skúmanom období, ktorý bol primárne zameraný na maďarskú menšinu. Do vývo-
ja výrazne zasiahla agresívna politika hitlerovského Nemecka a sudetskí Nemci sa tak 
stali stúpencami nacizmu. Nemci v Bratislave mali nevyhranený postoj po sformovaní 
Sudetonemeckej strany a pôsobení Franza Karmazina. Na Spiši boli zase Nemci spojen- 
cami maďarských národných strán, takže v týchto oblastiach nebol nacionalizmus tak 
výrazný. V priebehu vojny sa začali meniť aj postoje Nemcov a výrazne do diania za- 
siahlo Slovenské národné povstanie. Prvé opatrenia evakuačného charakteru nastali 
v roku 1944 na Spiši. Evakuácia bola riadená nemeckými úradmi a nemeckou stranou. 
Nemecké obyvateľstvo žijúce na Spiši odchádzalo najčastejšie do Čiech, Rakúska, ale 
tiež do Nemecka. Pre rozhodujúcu väčšinu Nemcov nebola evakuácia dobrovoľná. 
Spomenul aj evakuáciu Nemcov z Bratislavy, približné počty obyvateľov, ktorých sa 
evakuácia týkala a otázku spravovania ich majetku, ktorý pripadol do rúk nových ma-
jiteľov. Na príspevok nadviazala Soňa Gabzdilová (SCPV SAV, Spoločenskovedný 
ústav, Košice) referátom Vysídlenie karpatských Nemcov zo Slovenska po druhej svetovej 
vojne. Predstavila v ňom situáciu Nemcov po Postupimskej konferencii. Po evakuácii 
žilo na Slovensku okolo 50-tisíc obyvateľov nemeckej národnosti, ktorí mali byť inter-
novaní v táboroch. Na rozdiel od českých krajín absentovali zmienky o násilnostiach. 
O osude Nemcov sa rozhodlo na Postupimských rokovaniach. Autorka priblížila priebeh 
konferencie, ako aj následné dianie. Hlavná fáza vysídlenia prebiehala v mesiacoch máj 
až august roku 1946. Milica Majeríková-Molitoris (Towarzystwo Slowaków w Polsce, 
Krakow), ako v poradí tretia referujúca, charakterizovala Kreovanie slovensko-poľskej 
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časti hranice po skončení II. svetovej vojny a jeho vplyv na migráciu dotknutého oby-
vateľstva. Referát sa dotýkal problematiky slovensko-poľskej časti hranice po druhej 
svetovej vojne, požiadaviek Poľska voči Slovenku, ktoré dodnes rezonujú ako pálčivá 
téma medzi spomínanými krajinami. Predstavy Poľska vychádzali z pomníchovského 
určenia hraníc a tie slovenské zase z predmníchovskej situácie. Autorka konkretizova-
la aj rôzne pohľady pôvodného obyvateľstva, aktivity poľských samospráv, prestrel-
ku v Chyžnom, ilegálne úteky občanov a podobne. Záverečný referát Martina Gareka 
(Ústav pamäti národa, Bratislava) s názvom Organizácie a pomoc migrantom z hornej 
Oravy a severného Spiša po druhej svetovej vojne nadviazal na slovensko-poľskú pro-
blematiku. Ozrejmil činnosť Komitétu utečencov, ktorý začal pôsobiť v lete 1946 a jeho 
hlavnou snahou bolo obhajovanie práv utečencov v Poľsku. Komitét vplýval aj na ve- 
rejnú mienku obyvateľov ČSR. Od 1. 11. 1946 vydával Obežník určený pre utečencov 
s cieľom uľahčiť ich situáciu a prinavrátiť stratené oblasti na Slovensko. Rovnako sa 
snažil zabezpečiť pozitívnu spoločensko-kultúrnu symbiózu na spornom území. Svoju 
činnosť však ukončil v roku 1948. V diskusii sa k otázkam vrátili Dr. Molitoris, prof. 
Nowak, Dr. René Petráš a iní. 

Záverečný blok prvého dňa konferencie otvoril Dr. Hab. Krysztof Nowak 
(Uniwersytet Ślaski w Katowicach, Katowice). Svojím príspevkom Ve stínu Těšínska. 
Polsko-slovenské pohraničí a reemigrace Poláků ze Slovenska v polské politice po roce 
1945 nadviazal na slovenských kolegov s podobnou problematikou týkajúcou sa sloven-
sko-poľského pohraničia a reemigrácie Poliakov zo Slovenska. Výsledky terénneho výs-
kumu predstavila Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha) pod názvom 
Migrácie Slovákov zo Slovenska a Sedmohradska v Rumunsku do českého pohraničia vo 
svetle archívnych dokumentov a terénnych výskumov. Priblížila národnostné zloženie 
v českých krajinách a situáciu Slovákov z Rumunska žijúcich v oblasti Tachovska. Tento 
región obohatili o slovenskú ľudovú a hmotnú kultúru, ktorú si uchovávali počas života 
v Sedmohradsku. Sčítanie obyvateľov z roku 1950 ukázalo, že  v oblasti Tachovska žilo 
2 835 obyvateľov so slovenskou národnosťou. Zaujímavým z etnického hľadiska bol 
aj región Chebska. Slováci z Rumunska získavali v roku 1951 hromadne občianstvo  
a uplatnili sa najmä v lesníctve. V závere príspevku podrobne definovala priebeh samot-
ných terénnych výskumov v pohraničných oblastiach. Prekvapením bol rozpor medzi 
terénnym výskumom a archívnymi materiálmi. Aj v súčasnosti prebiehajú výskumy, je 
však už problematickejšie nájsť kontakty so starou generáciou prisťahovalcov. Oni sami 
majú záujem o svoje tradície a výskum sa realizuje aj napríklad prostredníctvom diplo-
mových prác. V problematike určovania hraníc pokračovala Sabine Stadler (University 
of Applied Arts Vienna, Austria) s príspevkom Austria after the war, the masses of people 
and the new borders, v ktorom v úvode predstavila politická teóriu, ktorá je zdrojom 
poznatkov o hraniciach alebo o zmenách na hraniciach. Predstavila východiskové práce, 
z ktorých v príspevku vychádzala a podrobne charakterizovala príklady zmien hraníc 
v Rakúsku, ako aj pôsobenie Slovákov v rakúskej histórii. Záverečný referát predsta-
vil Maroš Melichárek (Katedra histórie, FF UPJŠ v Košiciach). Prezentácia na tému 
Dedičstvo bleigburských masakrov po 2. svetovej vojne a ich pripomínanie v krajinách 
bývalej Juhoslávie bola zaujímavou bodkou za prvým dňom konferencie. Podrobne ujas-
nil situáciu v Bleiburgu a konštatoval, že súčasná chorvátska verejnosť vníma svoju 
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minulosť v zmysle „narábame s minulosťou tak, aby plnila naše ciele“. Na príklade pa-
mätníkov a každoročných osláv sa zamýšľal na tým, ako sa chorvátska spoločnosť ne/
dokázala vyrovnať s udalosťami, ktoré sa odohrali v rakúskom meste Bleiburg v máji 
1945. Záverečnú diskusiu, ako aj celý blok moderoval Milan Olejník.  

Druhý deň konferencie sa zaoberal výmenou obyvateľstva medzi Československom 
a Maďarskom a moderátorskej taktovky sa zhostil Alexander Onufrák. René Petráš 
(Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha) v príspevku Absolutní zlom v právní 
úpravě postavení menšin Československa v roce 1945 prezentoval národnostnú mapu 
pred začiatkom 2. svetovej vojny. Podrobnejšie sa venoval mocenským zmenám po roku 
1945 i národnostnej menšinovej problematike z právneho hľadiska. Po vojne vznikla 
nová koncepcia právneho postavenia menšín. Medzivojnová ČSR síce uskutočňovala 
veľmi dobrú menšinovú politiku, táto situácia sa však po druhej svetovej vojne zmeni-
la. Právo je univerzalistická a tradicionalistická záležitosť, pokiaľ však ide o právne 
postavenie menšín podmienky sa menia. Poukázal na francúzsku i švajčiarsku koncep-
ciu menšinovej politiky a konštatoval, že právne postavenie menšín je ovplyvňované 
medzinárodným právom. Po vojne boli prijaté dekréty, ktoré riešili fungovanie exilu 
a obnovu štátu. Menšiny v praxi mali svoje práva (napríklad menšinové školy atď.), 
ale chýbalo ich právne ukotvenie. V objasňovaní postavenia menšín v ČSR pokračo-
val Árpád Popély (Univerzita J. Selyeho, Komárno). Príspevok Maďarská menšina 
na Slovensku po roku 1945 a jej postoj k výmene obyvateľstva vychádza z bohatého 
pramenného výskumu. Zameral sa na postoj maďarského obyvateľstva k výmene oby-
vateľov, pričom konštatoval, že maďarská menšina očakávala pomoc zo strany maďarskej 
vlády. Predstavil fungovanie štyroch maďarských zoskupení, konkrétne: Maďarského 
výkonného výboru, Maďarského demokratického ľudového zväzu v Československu, 
Výkonného výboru antifašistických Maďarov v Československu a Výboru demokra-
tických Maďarov utečených zo Slovenska. Súčasťou vystúpenia bola aj prezentácia pub- 
likácií, ktoré o danej téme podrobne informujú. Bohatý archívny materiál spracovala 
Daniela Tvrdoňová (Slovenský národný archív, Bratislava) v príspevku Osídľovací úrad 
pre Slovensko, jeho vznik, činnosť a hlavné úlohy z pohľadu archívnych prameňov. Do 
výmeny obyvateľov významne zasiahol aj Osídľovací úrad pre Slovensko, v ktorého 
náplni bolo aj niekoľko rozporuplných ustanovení. Osídľovacie úrady v povojnovej 
ČSR vznikli na základe Dekrétu prezidenta republiky č. 27 – 17. 7. 1945 o jednotnom 
riadení vnútorného osídlenia. Svoju činnosť začal Osídľovací úrad pre Slovensko 15. 
augusta 1945, pričom jeho štatút bol vydaný až 2. decembra 1945. Autorka predsta-
vila oblastné úradovne, ktoré boli napríklad: v Šamoríne, Dunajskej Strede, Komárne, 
Galante, Bratislave, Poprade atď. Bolo ich pôvodne 15, niektoré postupne zanikali. 
Činnosť Osídľovacieho úradu bola primárne zameraná na riešenie maďarskej otázky, 
presídlenie obyvateľov do Maďarska, súpis majetku osôb určených na výmenu, prípra-
va tzv. Odsunového plánu, ako aj Združovacieho plánu. Prvý blok druhého dňa kon-
ferencie uzavrela Kristína Estera Szudová (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 
Békescsaba) referátom na tému Písomnosti Antona Granatiera o problematike výme-
ny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Anton Granatier pôsobil ako 
významný publicista, autor knižných vydaní, štúdií a článkov s národohospodárskou 
problematikou, ale aj o postavení slovenských menšín v Maďarsku i Rumunsku, a o re-
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gionálnych dejinách Oravy. Zároveň bol členom Reslovakizačnej komisie v Bratislave 
a vedúcim funkcionárom Slovenskej ligy. Priblížila štruktúru osobného fondu Antona 
Granatiera v Slovenskom národnom archíve v Bratislave a podrobne poukázala na vy-
brané dokumenty ako napríklad: Písomnosti o výmene obyvateľstva ČSR a Maďarska 
a repatriácie Slovákov z Juhoslávie, Rumunska a Bulharska. V diskusii Štefan Šutaj up-
resnil niektoré informácie o osobnosti Antona Granatiera, spomenul Viedenskú arbitráž 
a podrobnejšie sa venoval zákazu revizionizmu. 

V záverečnom bloku konferencie vystúpil István Janek (MTA BTK Történettudományi 
Intézet, Budapest), ktorý predstavil osobnosť Jozefa Mindszentyho a jeho činnosť  
v príspevku s názvom Úsilie maďarského kardinála Jozefa Mindszentyho o zastave-
nie výmeny obyvateľstva (1945 – 1948). Hlavnou snahou Mindszentyho bolo ovplyv- 
niť verejnú mienku, a teda aj tlač na zastavenie výmeny obyvateľstva a deportácií. 
Ako maďarský katolícky duchovný bol presvedčený, že musí prehovoriť o všetkých 
maďarských záležitostiach a rozposielal listy, ktoré mali informovať jednotlivých kňa-
zov a veriacich o bezvýchodiskovej situácii Maďarov. Podľa neho žili Slováci a Maďari 
dlhé roky v mieri a bolo  preto potrebné zmeniť tieto hrozivé pomery. Mindszenty ne-
považoval dohodu o výmene obyvateľov za správnu, vo svojich snahách sa v októbri 
roku 1946 obrátil v listoch aj na maďarského ministra zahraničných vecí. Jeho návrh 
však bol označený za škodlivý a nebezpečný. Lucia Heldáková (Katedra aplikova-
nej etiky, FF UPJŠ v Košiciach) v prezentácii Propaganda vo výmene obyvateľstva  
medzi Československom a Maďarskom vysvetlila príčiny výberu skúmanej problemati-
ky. Princíp reciprocity bol nastavený, stanovili sa aj podmienky ich výmeny. Maďarské 
obyvateľstvo na vysídlenie bolo určované úradmi, zatiaľ čo Slováci sa mali na výmenu 
prihlasovať samostatne. Preto propaganda zohrávala dôležitú úlohu v tomto procese. 
Vymedzila samotný pojem propaganda na základe definícií viacerých domácich aj zahra-
ničných autorov. Konštatovala, že propaganda ako fenomén bola využívaná najmä po 
druhej svetovej vojne a uviedla, že jej cieľ a metodológia podľa J. G. Gawneta pozo-
stáva z desiatich techník. Z časového dôvodu sa venovala len trom bodom – identifikácii 
propagandistu, využitiu mediálnych techník a rezonancii. Nasledoval referát s názvom 
Vybrané problémy výmeny obyvateľstva na rokovaniach Československo-maďarskej 
zmiešanej komisie pre výmenu obyvateľstva po druhej svetovej vojne, ktorý predstavila 
Barbara Kacerová (Katedra histórie, FF UPJŠ v Košiciach). Československo-maďarska 
zmiešaná komisia bola vytvorená na základe čl. X dohody o výmene obyvateľstva  
medzi Československom a Maďarskom, pôsobila ako medzinárodnoprávny rozhodco-
vský orgán, ktorého rozhodnutia boli záväzné pre obe strany. Rozhodnutia komisie sa 
priamo dotýkali postavenia presídlencov a celého komplexu právnych vzťahov presíd-
lencov k obom štátom. Predsedom maďarskej zložky sa stal László Ruttkay. K hlavným 
úlohám komisie patrila samotná realizácia presídľovania osôb v rokoch 1946 –1949, 
pričom zasadnutia prebiehali do roku 1953, keď komisia zanikla. Autorka upozornila 
na problémy, ktoré zmiešaná komisia riešila na úrovni ministerstiev zahraničných vecí 
Československa a Maďarska, problémy, ktoré zmiešaná komisia riešila vo vlastnej kom-
petencii a nakoniec na tie, ktoré komisia riešila v súvislosti s rozhodnutiami. Sťažnosti 
presídlených Slovákov z Maďarska (vo vybranom regióne južného Slovenska), tak znel 
názov predposledného referátu, ktorý prezentovali Miroslava Gallová a Zlatica Sáposová 
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(SCPV SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice). Konštatovali, že v slovenskej, ako aj 
maďarskej historiografii majú práce o výmene obyvateľstva medzi Československom 
a Maďarskom po druhej svetovej vojne bohaté zastúpenie. Napriek tomu, že k danej 
téme neustále prebiehajú rôzne vedecké diskusie, značná časť verejnosti preberá stereo- 
typy a schémy. Cieľom príspevku bolo objasniť a poukázať na osudy ľudí, ktorí boli 
do výmeny obyvateľstva zainteresovaní ako realizátori alebo ako „postihnutí“. Autorky 
skúmali sťažnosti presídlencov v Medzibodrodží, konkrétne v obciach nachádzajúcich 
sa v okrese Kráľovský Chlmec. Z archívnych dokumentov boli vybrané a skúmané len 
tie dokumenty, ktoré sa týkali sťažností slovenských presídlencov. Posledný príspevok 
konferencie Výmena obyvateľstva v triede. Obraz rokov 1947 – 1948 v školských ma-
trikách, triednych knihách a v iných školských dokumentoch predstavil József Demmel 
(Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba). Svoj výskum realizoval pro- 
stredníctvom archívnych materiálov, ako aj školských matrík a triednych kníh, na zákla-
de ktorých sa pokúsil predstaviť stav výmeny obyvateľov vo vybraných školách, v oblas- 
tiach ako napríklad: Sarvaš, Bekešská Čaba. Okrem spomínaných pramenných zdrojov 
sa zmienil o príčinách odchodu obyvateľov z týchto oblastí, o výmene obyvateľstva, 
ktorá zasiahla v druhom polroku školského roka 1947/1948 každý ročník. Uviedol kon-
krétne číselné údaje, a to jednotlivo podľa ročníkov skúmaných škôl.

Po záverečnej diskusii moderátor bloku, ako aj hlavný organizátor konferencie Štefan 
Šutaj poďakoval všetkým prednášajúcim i členom organizačného výboru za účasť a bez- 
problémový priebeh konferencie. Výsledkom konferencie bude vedecký zborník, ktorý 
by mal poslúžiť nielen odborníkom v oblasti histórie, ale aj laickej verejnosti. 

                  
Nikola Regináčová
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MGR. MARTIN POSCH: ČESKOSLOVENSKO A BRITSKÉ TAJNÉ SLUŽBY 
POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

Obhajoba sa konala 2. júla 2019.
Školiteľ: PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Oponenti: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., PhDr. 
Igor Baka, PhD.
Školiace pracovisko: Historický ústav SAV; Univerzita Komenského v Bratislave, 
Filozofická fakulta

V počiatkoch výskumu plánoval Martin Posch spracovať, v podobe kolektívnej biogra-
fie, životné osudy členov špeciálnych operácií slovenského pôvodu. Pre ich pomerne 
nízky počet (menej ako 10 percent nasadených agentov) a vysokú úmrtnosť počas ope-
račného nasadenia, ako aj nízku literárnosť agentov, bol však nútený cieľ práce čiastočne 
zmeniť a zamerať sa na vzťah medzi spravodajskými službami Spojeného kráľovstva 
a československej spravodajskej služby v exile.

Činnosť britských spravodajských služieb na československom území predstavuje 
zaujímavú kapitolu v dejinách protinacistického odboja v strednej Európe. Počiatočné 
plány britských predstaviteľov vychádzali z evidentnej neznalosti reálií Československa 
či strednej Európy. Kvalitatívna zmena pri spravodajských aktivitách v strednej Európe 
je kauzálne prepojená s porážkou Francúzska v lete 1940 a nevyhnutnou personálnou 
výmenou medzi spravodajskými službami, resp. vznikom špecifického typu organizá-
cie. V dizertačnej práci sa Martin Posch venoval vzťahom medzi britskými a česko-
slovenskými spravodajcami a plánovaniu spoločných alebo individuálnych aktivít na 
československom území. V slovenskej, ale aj v českej historiografii sú aktivity a ná-
zory britských spravodajcov na vojnovú, resp. povojnovú situáciu v Československu 
pomerne neprebádanou témou. Hlavný fokus sa obmedzuje na operačnú činnosť česko- 
slovenských agentov vysadených na domácom území. V dizertačnej práci sa preto Martin 
Posch zameral na spoluprácu s viacerými tajnými organizáciami, pričom existencia väč- 
šiny z nich bola limitovaná trvaním bojov druhej svetovej vojny. 

Po úvodných štyroch kapitolách venovaných problémom, cieľom a metodológii 
práce, nasledujú štyri textové celky koncipované viac-menej ako uvedenie do pro-
blematiky. Ide o opis aktivít britských tajných služieb v druhej polovici 30. rokov  
v Československu do jeho likvidácie v marci 1939, resp. až do prvého polroku 1940. 

Kapitolou o vzniku SOE (Special Operations Executive) a pozícii československej 
exilovej spravodajskej služby prechádza autor k jadru svojej práce. V nej, na základe 
vyhodnotených prameňov a získaných poznatkov z doterajšej historickej produkcie, 
analyzuje nie práve bezproblémový vzťah československých spravodajcov k britským 
partnerom pri plánovaní a realizácii diverzno-sabotážnych akcií a organizovaní pomoci 
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domácim odbojovým skupinám napojeným na londýnsky exil. Autor sa tiež pokúša od-
povedať na otázku, čo stálo za stratou podpory, resp. za zlyhaním vzájomnej spolupráce. 
Zaujímavým príspevkom k diskusii o aktivitách tajných služieb na Slovensku počas 
druhej svetovej vojny sú kapitoly venované činnosti tajnej služby MI9. Tu sa venuje 
prípadu tzv. útekárov na Slovensku a operácii Amsterdam, ktorá sa uskutočnila počas 
Slovenského národného povstania. Martin Posch v tejto časti vychádza z doposiaľ ne-
známych prameňov britskej proveniencie a významným spôsobom posúva vpred doteraj- 
šie poznatky o tomto výsadku, ktorého zámerom bola okrem iného aj snaha o záchranu 
zvyškov deportáciami zdecimovanej židovskej komunity. 

V posledných dvoch kapitolách sú zdôraznené aktivity SOE na území Slovenska, 
Čiech a Moravy v záverečnej fáze druhej svetovej vojny a v obnovenej povojnovej 
Československej republike. V prílohe dizertačnej práce Posch okrem iného zverejňuje 
dokumenty k spomínanej operácii Amsterdam – pričom z dokumentov vyplýva, že his- 
torická obec nepresne pripisovala zásluhu za vytvorenie tohto výsadku britskej SOE.

Martin Posch vo svojom výskume prezentuje nové zistenie o kreovaní a udržiavaní 
vzťahu medzi československými a britskými spravodajskými službami počas druhej sve-
tovej vojny. Z prezentovaného výskumu jasne vyplýva, že plánovanie špeciálnych operá-
cií a ich aktivity na československom území zďaleka  nemožno považovať za ukončenú 
tému.

O B H Á J E N É  D O K T O R A N D S K É 
D I Z E R T A Č N É  P R Á C E  V  O D B O R E 
S L O V E N S K É  D E J I N Y
MGR. DOMINIKA GARAJOVÁ: HISTORICKO-DEMOGRAFICKÝ NÁČRT 
DEJÍN KYSÚC V 19. STOROČÍ NA PRÍKLADE OBCE OŠČADNICA

Obhajoba sa konala 22. augusta 2019.
Školiteľ: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. 
Oponenti: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., doc. PaeDr. Pavel Hronček, PhD., Mgr. Ján 
Golian, PhD. 
Školiace pracovisko: Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre
 
Dejiny Kysúc sú v súčasnosti do značnej miery prebádané, k čomu prispeli zborníky 
Kysuckého múzea, rôzne práce etnologického charakteru, čoraz väčšej popularite tešiace 
sa publikácie obsahujúce spomienky pamätníkov a diela venujúce sa historickej demo-
grafii. Rozvoj historickej demografie na Slovensku je priamo spätý s vývinom demo-
grafie a štatistiky. Vývoju obyvateľstva  od 18. do prvej polovice 20. storočia sa u nás 
venoval Ján Svetoň. Dnes vznikajú práce skúmajúce predovšetkým otázky z 20. storo-
čia, ktoré len okrajovo (zväčša tematicky) zasahujú do predošlých období. Dizertatka 
sa rozhodla prostredníctvom práce vyplniť prázdne miesta na poli historickej demogra-
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recenzie – anotácie – kronika

fie Kysúc 19. storočia v duchu školy annales. V práci hľadá  odpovede na otázky za-
oberajúce sa natalitou, sobášmi a mortalitou obyvateľstva Oščadnice v rozmedzí rokov  
1789 – 1906. Primárne vychádza z prameňov cirkevnej proveniencie, z ktorých sú do po-
predia dané matriky narodených, sobášených a zomrelých obce Oščadnice po roku 1895, 
tie dopĺňa štátnymi matrikami do roku 1906 a súpismi obyvateľstva. Ide o interdisci-
plinárne ladenú dizertačnú prácu, pričom jej dominantou je historická časť. Dizertantka 
prácu rozdelila do štyroch kapitol, ktoré doplnila tabuľkami a grafmi. 

Prvá kapitola Historický náčrt vývoja počtu obyvateľov v období 1789 – 1906 má 
úvodný charakter. Stručne rozoberá prírodné podmienky, dejiny obce Oščadnica od jej 
založenia až do prvej polovice 19. storočia. Súčasťou kapitoly, ako to aj s jej názvu 
vyplýva, sú údaje o vývoji počtu obyvateľov od založenia farnosti 1789 do roku 1922. 
Týmto úmyselným presiahnutím stanoveného časového rámca práce načrtáva vývoj po-
pulácie nielen do prvej svetovej vojny, ale aj jej stav po nej.

V druhej kapitole Narodenia v obci Oščadnica v rokoch 1789 – 1906 sa dizertan- 
tka zamerala na natalitu obyvateľstva vo farnosti obce v uvedenom rozmedzí rokov. 
Heuristika tejto časti práce je postavená primárne na cirkevných a štátnych matrikách, 
ktoré sú podrobne rozanalyzované v rozbore prameňov v rámci kapitoly. Absolútne poč-
ty narodených komparuje s hrubou mierou pôrodnosti. Dizertantka vymedzila priestor aj 
otázkam sezónnosti narodení, zamestnaniam a veku rodičov novorodencov. Osobitú časť 
práce predstavujú údaje o nemanželských deťoch, viacnásobných pôrodoch a pohrob-
koch. Jednu podkapitolu tvorí aj analýza krstných mien detí. 

Tretia kapitola nesúca názov Sobáše v obci Oščadnica v rokoch 1789 – 1906 vypo-
vedá o sobášoch v obci, kopírujúc formálnu schému druhej kapitoly. Venuje sa rozboru 
prameňov, absolútnym počtom sobášov, hrubej miere sobášnosti a sezónnemu priebehu 
sobášnosti. Zvláštnu pozornosť vyhradila pre protogámne i ďalšie sobáše, sobášnemu 
veku obyvateľstva, ale aj vekovému rozdielu snúbencov. 

Posledná štvrtá kapitola Úmrtia v obci Oščadnica v rokoch 1789 – 1906 opätovne 
kopíruje formálnu stránku predošlých dvoch kapitol. Prináša údaje o forme rozboru 
prameňov, po ktorej nasleduje analýza absolútneho počtu zosnulých, hrubá miera a se-
zónnosť úmrtnosti. Tieto údaje dopĺňa analýzou podľa veku a príčiny mortality. Všetky 
kapitoly sú obohatené o prílohy, čím sa výsledky bádania stávajú plastickými a prehľad-
nými. Dizertantka dospela k záveru, že populácia obci Osčadnica bola determinovaná 
endogénnymi a exogénnymi faktormi. Natalita obyvateľstva bola po prvotnom náraste 
koncom 18. storočia stabilizovaná. Následne mala najprv klesajúci a potom stúpajúci 
charakter, pričom ju do výraznej miery ovplyvnila sobášnosť. Dôležitú úlohu pri vstupe 
do manželstva zohrávali majetkové pomery. V 19. storočí dochádza k výraznému roz-
machu palingámnych sobášov v období po vysokej miere úmrtnosti dospelej populácie. 
Od polovice tohto storočia možno badať aj zvýšenie veku vstupu do manželstva u oboch 
pohlaví. Úmrtnosť obyvateľstva podliehala na jednej strane sezónnemu cyklu roka. 
Hrubá miera mortality obyvateľstva mala však aj stúpajúci a klesajúci charakter ovplyv- 
nený chorobami a prírodnými katastrofami. Dizertantka svojou prácou okrem odpovedí 
na stanovené otázky prináša i nové otázky, ktoré sú hodné spracovanie v budúcnosti, ako 
napr. postavenie vdov a vdovcov, demografické údaje prvorodencov novomanželov či 
otázky týkajúce sa mentality a prežívania jednotlivcov. 
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