
Prierez matričnými zápismi z pohľadu vytvárania 
rodinných väzieb 

 
Párovanie 

 



1. Od r. 1746 po r. 1836 

- Prví osídlenci – sobáše mali v pôvodnom bydlisku, pri 

krstoch detí je matka písaná bez priezviska a pri úmrtí 

je žena zapísaná tiež bez priezviska – nie je možná 

identifikácia 

- Ak žena mužovi zomrela, dá sa to zistiť len z toho, že v krstoch detí sa zmení 

krstné meno matky dieťaťa, ale krstní rodičia sú rovnakí 

- Po rok cca 1800 v ďalšom sobáši väčšinou nemá zapísané muž aj žena, či je 

vdovec alebo slobodný – len podľa krstných rodičov sa dá orientovať 

- V sobášoch je vdova zapísaná pod priezviskom predchádzajúceho manžela 

 







- Veľké množstvo premenovaní, muži si menili priezviská 

- Veľké množstvo aliasov – prídomkov, zistiteľné len z krstných 

rodičov v krstoch detí 

- Stratené matriky sobášov z rokov 1.1.1789 – 31.12.1789 

- V  sobášoch bez údajov o rodičoch, veku, čísle domu 

- V sobášoch vdovci a vdovice nemajú zapísaného 

predchádzajúceho partnera 

- Ženu , nevestu či matku nepíšu často s rodným priezviskom 

vlastnej matky, či pramatky 

- Od 22.7.1833 sú písané v úmrtiach detí priezviská matiek 





2. Od r. 1836 po r. 1852 
- Od 28.6.1836 sú písaní v sobášoch rodičia mladomanželov – 

ale len do konca roku 1852 

- Od 24.5.1836 v sobášoch začali písať vdove 

predchádzajúceho partnera 

- Vdovec nemá predchádzajúcu partnerku zapísanú ani v 20 

storočí 

- v sobášoch a aj krstoch detí stále je často žena zapísaná 

pod rodným priezviskom starej matky alebo prastarej 

matky 





  

- zistenie príbuzenského vzťahu a príčiny chybného zápisu 

priezviska matky : 

  

stará matka bola Žofia rodená Oravec, vydatá bola za Jána 

Matušku. Keď Ján Matuška zomrel vydala sa opäť za Jána 

Kerďa. Jej vnučka má mať správne matku zapísanú Zuzanu 

Matuška , ale matka má zapísané priezvisko po otčimovi t.j. 

Zuzana Kerďo 

  





Keď má žena šesť priezvisk: Antal = Kasár, Gregor, Dudáš, Kupec, Oravec 



3.   od r. 1853 po r. 1895 

-     v sobášoch prestali písať údaje o rodičoch od 1.1.1853 

- ale v sobášoch, krstoch aj v úmrtiach je  uvedené číslo domu 

- v úmrtí dospelých nie sú zapísaní rodičia, len partner 

- mnohí zomierali až po roku 1895 – väzba na štátnu matriku 

- Párovanie s pomocou štátnej matriky a s pomocou 

číslovania domov 

  

4.   Od r. 1896 po r. 1947 

- Väzba na štátnu matriku, kde sú zapísaní rodičia aj 

v sobášoch aj v úmrtí 

- Zmena priezvisk – pomaďarčovanie 

- Zoznamy padlých vojakov 

- Zoznam pochovaných na Komlóšskom cintoríne 

  

5.   Matriky na Slovensku – po presídlení 

- Matričné záznamy obcí, kde boli presídlení Komlóšania 

- Fotografie cintorínov na Slovensku 

-     Párovanie na základe ŠTÁTNYCH matričných záznamov 
a záznamov z cintorínov 



6. Rodostrom –  ukážka – hľadanie zhodných príbuzných 

I920599  - I921018 






