
Alexander Solženicyn v knihe Dvesto rokov 
pospolu napísal: „Folklór sa nedá sfalšovať, 
nedá sa prekrútiť ako vedecká teória. Ne-
musíme milovať len jeden národ alebo jed-
nu krajinu, ale napríklad aj desať. Ale niekde 
patriť, byť doma možno iba v jednej vlasti, 
tak, ako môžeme mať iba jednu matku.“ 
V Číne majú 56 národnostných menšín. 
Jednou z nich sú počtom vyše 7-miliónoví 
Miaovia. Je teda veľká ako slovenský národ, 
ak by sme rátali aj Slovákov žijúcich za hra-
nicami našej vlasti. Môže sa pochváliť vlast-
ným jazykom, kultúrou a tradíciami i hod-
notovým svetom. Má mnoho osobitostí, 
ktorými sa odlišuje od iným národnostných 
menšín. Jednou z nich je napríklad aj to, že 
nemá vlastné písmo a písmo nepoužíva vô-
bec. Miaov však spomíname najmä vďaka 
tomu, že majú mimoriadne dobrý a úctivý 
vzťah k svojmu rodu a svojej histórii. Ich prí-
slušníci poznajú históriu svojich rodov aj 30 
– 40 generácií dozadu, teda aj tisíc rokov 
späť. Svedčí to o tom, že dejiny sú pre nich 
mimoriadne významným zdrojom hrdosti, 
identity, poznania života a jeho zmien.
Prítomnosť trvá údajne necelú sekundu. 
Všetko pred jej uplynutím je budúcnosť, 
všetko po jej uplynutí sa stáva minulosťou. 
Minúty, hodiny, dni, roky a storočia z nej ro-
bia prekrásne bludisko, v ktorom sú ukryté 
korene každého z nás, história nášho mes-
ta, národa i celého ľudstva. Možno v ňom 
hľadať súvislosti a zákonitosti vývoja celej 
ľudskej spoločnosti.
Minulosť je krásna, čarovná učebnica bu-
dúcnosti. V istom zmysle slova sa už totiž 
všetko v minulosti stalo, pravda, len za účas-
ti iných osôb. Každý náš najbližší čin či sku-
tok sa ihneď potom, ako sa udeje, stáva 
malým či väčším medzníkom našej minu-
losti, nášho života. Kolobeh času a udalostí 
si v tempe každodenných povinností akosi 
nestíhame uvedomovať. Na našu škodu 
nám neraz unikajú medzi prstami bez toho, 
aby sme si dostatočne vychutnali život, to 
každodenné dianie. Aj keď sme často jeho 
súčasťou, ba neraz v centre udalostí, zdá sa 
nám, že všetko plynie akoby povedľa nás, 
čosi ako cudzie lode na rieke života. A sta-
čilo by možno viac pozornosti, viac pokoja, 
viac prežívania, aby sme si vychutnali každú 
chvíľu svojho života. Aby sme boli skutoč-
nými hýbateľmi vlastného osudu a možno 
tak trochu i dejín.

Odborné analýzy, výskumy a medzinárod-
né porovnania z posledných rokov jedno-
značne hovoria, že slovenská mládež – ale 
nielen ona, i staršia časť populácie – je 
síce rovnako vzdelaná a šikovná ako jej 
rovesníci v iných krajinách, zaostáva však 
v kvalite vzťahu k svojej vlasti, k národným 
a štátnym symbolom, histórii, tradíciám. 
Má oveľa nižšie národné povedomie, je 
ochotná oveľa menej v príhodnú chvíľu za-
stať sa svojho národa, verejne obhajovať 
jeho práva, jeho svojbytnosť, inštitúcie. Má 
málo vedomostí o histórii národa, štátu, 
ale aj o sebe samých. Je ochotná priniesť 
pre svoju vlasť, pre jej blaho a česť menej 
obetí a utrpenia ako príslušníci iných ná-
rodov. K národnému a vlasteneckému je 
často benevolentná a apatická.

Okrem toho odborníci konštatujú, že v slo-
venských rodinách dochádza ku generačnej 
kríze. Zhoršujú sa vzťahy a komunikácia me-
dzi rodičmi a deťmi, starými rodičmi a vnú-
čatami, starými rodičmi a rodičmi. Stráca sa 
súdržnosť rodiny, chýbajú spoločné témy, 
pestovanie spoločných hodnôt. Táto komu-
nikačná a etická kríza má za dôsledok zní-
ženie celkovej kvality života v rodinách.

Hľadanie spoločných 
generačných tém
Jedným z liekov na zlepšenie situácie je 
nájsť pre všetkých silnú spoločnú tému, 
nájsť cestu k porozumeniu a pochopeniu 
medzi mladšími a staršími a naopak. Takou-
to témou je nesporne téma rodinnej his-
tórie, pamäti rodiny, vystopovanie súvislostí 
medzi rodinnou históriou a históriou svojej 
obce, mesta, regiónu, štátu, dejinnými uda-
losťami vôbec. Liekom je prebudenie hrdos-
ti na svojich predkov, rodinu a jej členov, 
hrdosti na svoju vlasť, prináležitosť k rodine 
i vlasti, k hrdosti na svojich rodičov, starých 
rodičov, ich predkov i seba samého.
Ďalej je tu možnosť upevniť rodinné väz-
by, vyriešiť a urovnať mnohé rodinné krízy, 
hnev, krivdy, v našich končinách také časté, 
ktoré vznikli možno ešte v dávnej minulos-
ti. Poznanie rodinnej histórie dáva šancu 
urobiť poriadok v rôznych rodinných ma-
teriáloch, spisoch, možno i v majetkových 
právach viažucich sa na pôdu, budovy. Je 
šanca odstrániť nejasnosti a nepresnosti. 
Pri troche vzájomnej veľkorysosti je mož-
né opätovne vrátiť do rodín súdržnosť, to-
leranciu, spolupatričnosť i solidaritu. 
Vzťahy v rodinách majú dopad nielen 
na kvalitu života ich členov, ale aj kvalitu 
života miest a obcí, ba i kvalitu vzťahov 
na verejnosti, pracoviskách, v dopravných 
prostriedkoch. Po vstupe Slovenskej re-
publiky do Európskej únie sa globalizuje 
ekonomika, hranice majú formálnu úlohu. 
Jediným skutočným národným PIN kódom 
je národný a štátny jazyk, kultúra a história. 
K nej nepochybne patrí ako hlavný identifi -
kačný bod aj rodinná história. Jej poznanie 
je vstupenkou do rodiny Európanov. Platia 
slová klasika: „Ak ľudia nevedia, odkiaľ 
prichádzajú, nebudú ani vedieť, kam idú.“ 
Pátranie po vlastnej minulosti je napokon 
i moderné. Veľkou módou, ale aj nutnos-

ťou sa stalo v posledných rokoch v USA. 
Američania začali okrem kultu dolára a de-
mokracie uznávať aj kult predkov. V Salk 
Lake City je vybudované veľké stredisko 
a archív, kde sa zhromažďujú materiály 
o dejinách rodín z celého sveta. Počas zim-
nej olympiády pred desaťročím ho navštívili 
aj mnohí športovci. Je možnosť študovať tu 
dostupné pramene o dejinách svojich ro-
dín a rodov. Pátranie po vlastnej histórii je 
i pátraním po súvislostiach. O tom, čo sa 
stalo, ale aj o tom, čo sa mohlo stať.
Na Slovensku jestvuje zvláštny paradox. 
Ak sa spýtate mladého človeka, kde žije, 
čo vyštudoval a čo robí známy spevák či 
modelka, s veľkou pravdepodobnosťou 
vám vysype aj podrobnosti. Ak sa ho však 
to isté spýtate o jeho starých či prastarých 

Metodici dejepisu u nás i vo svete sa v mi-
nulosti, ale aj dnes často dohadujú, či učiť 
najskôr národné a potom svetové dejiny, 
alebo naopak. Odkiaľ začať výučbu histó-
rie. Od všeobecnejšieho ku konkrétnejšie-

mu alebo od konkrétnejšieho k všeobec-
nému? Začať od poznania veľkého sveta 
a postupne sa dostať k dejinám vlastného 
národa alebo odvíjať poznávanie od vlast-
nej reality a najbližšieho okolia? Nech už 

prevažuje ten či onen názor, dôležité je, 
aby si žiak osvojil význam dejín a aby boli 
pre jeho myslenie nielen obohatením, 
ale aj základom spoločenskej orientácie. 
Možno by sme mali aj v našich školách 

rodičoch, je v koncoch. Pritom je isté, že 
babka, dedko či ďalší príbuzní sú pre náš 
dnešný život oveľa dôležitejší ako nejaký 
spevák, herečka, modelka, politik či voj-
vodca. Z ich genetickej podstaty, kultúr-
nej a rodinnej tradície predsa žijeme. Bez 
nich by sme boli nič.

Široké spektrum 
záujmu o projekt
Toto všetko sú dôvody, prečo sa roku 2000 
zrodil projekt Poznaj svoju minulosť, alebo 
Pátranie po predkoch. V jeho rámci majú 
žiaci základných a stredných škôl upriamiť 
svoju pozornosť na minulosť, na poznanie 
svojich koreňov, na genézu svojej rodinnej 
histórie. Téma projektu sa na prekvapenie 
mimoriadne ujala. Už v prvom ročníku sa 
doň zapojilo 312 škôl a vyše 4 000 žiakov 
a študentov. V ďalších ročníkoch sa situácia 
menila, ale počet zapojených subjektov sa 
stále rozširoval. Za doterajších 10 rokov 
v projekte pracovalo viac ako 30-tisíc mla-
dých ľudí zo Slovenska i zo zahraničia z viac 
ako 900 škôl. O projekt prejavili záujem aj 
školy mimo slovenských hraníc. Dnes je 
preložený do angličtiny, nemčiny, francúz-
štiny, taliančiny, španielčiny, češtiny.
Systém je otvorený tak pre starých, ako 
i nových účastníkov. Na spracovávaní prí-

slušných tém môžu žiaci pracovať kontinu-
álne aj viac rokov. Nechceli sme postaviť 
nejaké administratívne bariéry iniciatíve 
žiakov a učiteľov. V každom ročníku sa 
počet škôl nabaľoval a my sme si ani ne-
dávali za cieľ presne sledovať, či už škola 
bola zapojená do projektu, alebo nie. Kaž-
dý rok sme sa snažili informovať o mož-
nosti zapojiť sa čo najviac škôl, učiteľov 
a žiakov. Vo viacerých školách si projekt 
osvojili najmä učitelia dejepisu a využívali 
ho aj vo vyučovacom procese pri prepája-
ní „veľkej“ histórie s dejinami miest, obcí 
a konkrétnych ľudí. Mnohí hovoria, že za-
čínali výklad veľkých historických udalostí 
práve od tém rodinnej histórie, od toho, 
čo sa v tom-ktorom čase dialo v dejinách 
rodiny a obce a čo sa práve vtedy stalo vo 
veľkom svete. Žiaci získali citovejší vzťah 
k učivu a ľahšie si ho zapamätávali.

Vytvorené materiály zostávajú vlastníctvom 
žiakov a ich rodín. Do fi nále celoštátneho 
kola žiaci posielajú kópie svojich prác. Zmy-
sel veci je v tom, aby sa v rodinách založila 
tradícia budovania vlastných rodinných 
kroník a archívov. Zhromaždené materiály 
školy zvyknú využívať na prípravu vlastných 
školských výstav, napríklad na témy Peniaze 
v našich dejinách, Najvýznamnejšie osob-
nosti našej obce, mesta, Ako žili naši pred-
kovia pred sto rokmi, Ako sa zabávali naši 
starí rodičia a podobne. 
Do hodnotenia, ale i propagácie projek-
tu sa zapájajú renomovaní popularizá-
tori dejín a histórie na Slovensku, najmä 
prof. Matúš Kučera, prof. Dušan Škvarna, 
doc. Dušan Čaplovič, Mgr. Milan Šišmiš, 
Mgr. Zdenko Ďuriška, doc. Ivan Mrva, 
Dr. Ladislav Vrteľ, Drahoslav Machala, 
doc. Viliam Kratochvíl a mnohí ďalší. Od-
borný „zástoj“ týchto osobností prispel 
k popularite projektu. Význam to malo 
najmä smerom k učiteľom a rodičovskej 
verejnosti. Projekt získal priamu podporu 
aj od Slovenskej genealogicko-heraldic-
kej spoločnosti.
Najsilnejšou vekovou skupinou zapoje-
nou do projektu sú žiaci druhého stupňa 
základných škôl, ale bohatá je aj účasť 
stredoškolákov. Ukazuje sa, že najväčšiu 
úlohu pri propagácii myšlienky začať spi-
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Urobte si „atlas“ 
dejín svojho rodu
PÁTRANIE PO PREDKOCH

Prečo pátrať po minulosti 

rodinných súvislostí
DOZRIEVANIE ČLOVEKA A NÁRODA

Všetci slávni ľudia boli niekedy deťmi – a všetci raz zostarnú...

Jean-Claude Van Damme, Janet Jackson a Leonardo DiCaprio.

Pomôžme našim žiakom nájsť a posilniť ich osobnú, kultúrnu, národnú a štátnu identitu. 
Zapojte ich do projektu Poznaj svoju minulosť, alebo Pátranie po predkoch a doprajte im 
napísať knihu svojho rodinného putovania dejinami.

„Ak chceš vedieť, 

kam chceš ísť, musíš 

najskôr dobre vedieť, 

odkiaľ si!“

 Základná poučka úspešných



sovať rodinnú históriu majú najmä učite-
lia. Ak dokážu projekt žiakom zaujímavo 
popísať, ak im ho priblížia ako rodinnú 
detektívku, ktorej hlavným hrdinom môže 
byť sám žiak, úspech je dokonalý. Medzi 
účastníkmi sme však mali aj 8-, 9-ročné 
deti s prácami nad 100 strán. V mnohých 
prípadoch im, samozrejme, pomáhajú ro-
dičia. A najväčšiu skupinu priaznivcov sme 
získali medzi starými rodičmi. To sú naši naj-
väčší stúpenci a zistili sme, že pre mnohých 
sa stal práve tento projekt základom vlast-
ného spisovania rodinnej histórie. Máme 
množstvo ohlasov od tejto skupiny ľudí, 
ktorí okrem toho oceňujú, že cez projekt 
sa často zlepšila aj komunikácia v rodinách 
– najmä medzi deťmi a starými rodičmi, ale 
aj medzi rodinami navzájom. Deti sú naj-
lepšími boriteľmi starých rodinných svárov 
a plátačmi roztrhaných rodinných väzieb.
Do projektu prijímame aj individuálne 
prihlášky žiakov bez učiteľského dohľadu. 
Môže totiž dôjsť aj k situácii, že v škole sa 
trebárs nenájde žiaden pedagóg, ktorý by 
sa venoval žiakom v tomto projekte.
Záujem o projekt z jednotlivých krajov 
Slovenska je pomerne rovnomerný, ale 
všeobecne možno povedať, že väčší záu-
jem je zo škôl v menších a stredne veľkých 
mestách a väčší počet účastníkov je zo 
stredného a z východného Slovenska.

Projekt vplýva 
na tvorivosť žiakov
Na propagáciu projektu sme získali via-
cero mediálnych partnerov. Projekt je pre 
nich výbornou príležitosťou na získanie 
zaujímavých tém a námetov na články 
a reportáže. Mali sme napríklad účastníkov 
projektu, ktorí majú spracovaný rodokmeň 
až do 12. storočia, žiakov, ktorí mali pred-
ka, ktorý sa plavil na Titanicu, a inú žiačku, 
ktorej praprapredok sa plavil na parníku 
Carpathia a zachraňoval topiacich sa z Ti-
tanicu. Veľkými témami sú aj svetové vojny, 
vysťahovalectvo, úspešní a významní pred-
kovia v rodinách. Médiá nás vyhľadávajú 
často samy a pýtajú sa na zaujímavosti.
Projekt sme najskôr organizovali bez pod-
pory verejných inštitúcií. Sponzorov, najmä 
pri zabezpečovaní cien, sme získali najmä 
medzi súkromnými subjektmi. Náklady 
na projekt znáša redakcia mesačníka Rodi-
na a škola a jej vydavateľ.
Vzhľadom na to, že projekt Poznaj svoju 
minulosť, alebo Pátranie po predkoch je 
v súčasnosti asi najväčším či najrozsiah-
lejším výchovno-vzdelávacím projektom 
na slovenských školách, patrí k imidžu 
dobrej školy, aby v ňom bola zapojená. 
V rámci škôl sa konajú školské kolá súťaže 
o najlepšiu prácu, žiakom sa ich výsledky 

zohľadňujú pri hodnotení a klasifi kácii 
v príslušných predmetoch. Vzhľadom 
na to, že súťažiaci veľmi často spracováva-
jú svoje práce na video či CD nosiče, vý-
tvarne ich dotvárajú, pracujú s historickou 
dokumentáciou, idú za materiálmi do kniž-
níc či archívov, mnohokrát i fotografujú, za-
znamenávajú výpovede najstarších členov 
rodiny, komunikujú s členmi rodiny žijúci-
mi v zahraničí, projekt rozširuje spektrum 
ich sociálnych i komunikačných zručností 
a iste ich všestranne obohacuje.
Ukazuje sa, že projekt vytvára priestor na 
to, aby sme prostredníctvom neho roz-
víjali u žiakov viacero kompetencií, a je 
akýmsi typom študentského desaťboja. 
Žiak musí totiž nielen získať informácie, 
ale ich aj spracovať, pretvoriť do literár-
nej podoby, musí fotografovať, natáčať, 
ísť do matriky či archívu, nakresliť na-
príklad erb rodiny, vymyslieť jej hymnu 
a podobne. Samozrejme, pri technickom 
spracovaní i hľadaní informácií musí po-
užívať informačno-komunikačné techno-
lógie a neraz aj cudzí jazyk. To je celkom 
široký záber aktivít.

a odborných kruhoch viac myslieť na to, 
že tak ako je matematika základňou prí-
rodných vied, také isté postavenie medzi 
spoločenskými vedami patrí v našich škol-
ských programoch dejepisu.
Na bojisku svetového a národného by 
mohlo zohrávať omnoho dôležitejšiu úlo-
hu to, že dejiny treba začať učiť od dejín 
a miesta rodiny, z ktorej žiak pochádza, 
od obce, mesta a regiónu. Všimnite si, 
že po témach vlastivedy sa vážne vyučo-
vanie dejepisu na základnej škole začína 
po krátkej zmienke o miestnych dejinách 
a reáliách antickým Gréckom a Rímom, 
svetovými dejinami. Potom sa postupne 
prechádza k stredoveku, novoveku, s pre-
strihmi na to, čo sa dialo u nás doma.

Žiak a jeho osobná, 
kultúrna, národná 
a štátna identita
Úlohou školy by malo byť nielen pripraviť 
človeka na uplatnenie sa na trhu práce, ale 
pomôcť mu nájsť jeho identitu, upevniť ju 
ako základ jeho sebavedomia i hodnoto-
vého sveta. Identitu našich žiakov, ich se-
bavedomie v našom vzdelávacom systéme 
pomerne dosť obchádzame, akoby sme si 
hovorili, že to príde samo. Nepríde! Tak 
ako sa sám od seba nevytvorí patriotizmus, 
vlastenectvo, humanizmus, tolerantnosť, 
tak sa sama od seba netvorí ani identita 
a povedomie samotnej ľudskej osobnosti. 
Tomuto procesu treba pomôcť.
Základ hrdosti na seba sa môže budovať 
iba cez budovanie vzťahu k svojej rodine, 
predkom a ich dielu. Každý človek potre-
buje mať vo svojom najbližšom prostredí 
veci a udalosti, na ktoré môže byť hrdý, 
ktoré tvoria portfólio jeho osobnostného 
potenciálu. V živote každého človeka sú 
veci, ktoré ho presahujú – do minulosti 
i budúcnosti. Jeho život je vybudovaný 
na hodnotách, materiálnom i duchovnom 
bohatstve, ktoré tu našiel, keď sa narodil 
ako dar svojich predkov. Sám časom odo-
vzdá tieto hodnoty a prispeje k nim svojou 
prácou pre blaho svojich nasledovníkov.
Každý človek robí denne množstvo roz-
hodnutí a činov, pričom sa opiera o vlast-
né vedomosti, svoj morálny a hodnotový 
status, charakter. Preto je dôležité, aby bol 
jeho myšlienkový a činnostný potenciál 
opretý o silný stĺp hodnôt vybudovaný jeho 
predkami a jeho spoločnosťou. Ak to doká-
žeme, nebudeme o sebe hovoriť ako o ma-
lom národe, ale národe s vysokou vnútor-
nou kultúrou, sebavedomím a invenciou.
Svoje osudy a príbehy majú nielen štáty 
a národy, ale aj rody, jednotliví ľudia, svo-
je dejiny majú stavby, kde žili a žijú. Každý 
z nás má svoje dejiny – náš život sa niekde 

a niekedy začína, potom sa zas skončí, ale 
pred nami tu boli naši predkovia v desiat-
kach generácií a po nás prídu naši nasle-
dovníci. Je to krásny kolobeh života, ktorý 
sa nesmie prerušiť...
Neoddeliteľnou súčasťou každého štátu, 
národa, mesta či obce sú ich dejiny. Ale 
dejiny majú aj jednotlivé rody. Lebo práve 
tie boli od najstarších čias základom občín, 
spoločenstiev jednotlivých obcí a miest. 
Ak si dnes zoberiete zoznam priezvisk ob-
čanov jednotlivých obcí, zistíte, že 6 – 9 
priezvisk niekde stačí pre 70 % všetkých 
obyvateľov. Je to svedectvo o tom, že rody 
boli od najstarších čias základom miest-
neho obyvateľstva. To sa, samozrejme, 
časom dopĺňalo o prisťahovalcov, presíd-
lencov a nových obyvateľov. Aj tomu však 
treba rozumieť a tolerovať to.

Hodnoty ovplyvňujú 
stupeň sebavedomia
Každý z nás je výsledkom výchovy, vzde-
lávania, svojej rodiny, učiteľov, vplyvov 
prostredia, ľudí, ktorých stretol, osôb, kto-
ré spoznal a s ktorými spolupracoval, ľudí, 
s ktorými sa priatelil, literatúry, ktorú čítal, 
fi lmov, ktoré videl, kultúrnych a historic-
kých tradícií v mieste svojho bydliska, atď.
Poznať svoje korene, históriu svojich 
predkov, ale aj ich súčasnosť je základom 
budovania zdravého sebavedomia člove-
ka. Mesačník Rodina a škola v spolupráci 
s Učiteľskými novinami v tejto súvislosti 
vyhlásil 11. ročník projektu Poznaj svoju 
minulosť, alebo Pátranie po predkoch 
v inovovanej podobe.
V jedenástom ročníku Pátrania po pred-
koch bude úlohou žiakov základných 

a stredných škôl pripraviť počas školské-
ho roka súpis informácií podľa stanove-
ných okruhov do ucelenej podoby elek-
tronickej alebo printovej knihy o svojom 
rode. Žiaci na úrovni svojho veku a mož-
ností zostavia ucelený literárny a umelec-
ký útvar, ktorý bude zobrazovať dejiny 
ich rodu. Inšpiráciou na takúto verziu 
projektu sú poznatky o tom, že napríklad 
v Anglicku tvoria najvydávanejšiu knižnú 
edíciu práve knihy o dejinách jednotli-
vých rodov. Je celkom dobre možné, že 
deťmi spracované základy sa stanú pod-
kladom na rodinné dopracovanie svojich 
dejín do trvalejšej knižnej či elektronickej 
podoby aj u nás.
Identita a silné historické povedomie je 
základom mravného i celkového hodno-
tového sveta jedinca i spoločnosti. Sme 

presvedčení, že môžeme v našich ško-
lách a rodinách aj touto formou pomôcť 
k formovaniu slovenskej spoločnosti 
a rodiny zvlášť.
Projekt potrvá od októbra 2013 do mája 
2014. Záštitu nad ním prevzal minis-
ter školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Dušan Čaplovič. Výrazne ho podporujú 
viaceré významné osobnosti a odborné 
autority na čele s prof. PhDr. Matúšom 
Kučerom, DrSc., prof. PhDr. Dušan 
Švarna, PhD., prof. PhDr. Miron Zelina, 
DrSc., prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., 
a mnohí ďalší. Najlepšie práce budeme 
očakávať v celoslovenskom fi nále v máji 
2014 a tie, ktoré najviac oslovia odborné 
poroty, budú opäť ocenené. Ak sa nám 
podarí nájsť sponzora, najlepšiu prácu 
pomôžeme víťazovi vydať aj knižne.

(lp)
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(Úryvok z úvodnej časti práce Damiána 
Onufera, žiaka 2. ročníka Gymnázia v Tre-
bišove)

Niekoho história svojho rodu nezaujíma, 
niekomu sa táto práca zdala namáhavá 
a najmä zbytočná, ale ja som sa pustil 
do pátrania po svojich predkoch, pretože 
je podľa mňa veľmi vzrušujúce odhaľovať 
ich históriu. Dopátrať sa, či to boli čestní 
občania, alebo nebodaj kriminálnici, či 
boli učení, alebo neučení, bohatí, alebo 
chudobní a z akej krajiny pochádzali. Pri 
troche šťastia sa dá určiť aj genotyp rodiny 
alebo zistiť, či naši predkovia pochádzali 
zo šľachtických rodín. V histórii bol rodo-
kmeň výsadou práve šľachtických rodín. 
Zhotovoval sa ako nástroj cti a ukážky veľ-
kosti rodu alebo kvôli rôznym praktickej-
ším, väčšinou majetkovým záležitostiam. 
V dnešných časoch sa každý človek môže 
pokúsiť vytvoriť si vlastný rodokmeň vďaka 
tomu, že aj naši nešľachtickí predkovia za-
nechali svoje mená v matrikách, v ktorých 
ich môžeme vyhľadať. Je to síce veľmi ťaž-
ká práca, ale vďaka digitalizácii listín sa dá 
zvládnuť. Veď kto by sa trochu neposna-
žil poodhaliť históriu? Tak ako teraz vám 
chcem ja poodhaliť históriu mojej rodiny.
Na začiatku môjho pátrania bola moja naj-
bližšia rodina. Vychádzal som z viacerých 
zdrojov.
■ Začal som spomienkami mojich sta-

rých rodičov a vytvoril som si základnú 
podobu rodokmeňa, približne do šty-
roch generácií. 

■ Pomohli mi občianske a vojenské pre-
ukazy mojich starých rodičov a najmä 
rodný list môjho starého otca, ktorý 
bol pre mňa vstupenkou do hlbín ar-
chívu v neďalekej obci, kde som sa 
dostal k starším predkom a mal spojku 
k hľadaniu v Štátnom archíve v Prešo-
ve. Keďže nie každý má také šťastie 
a možnosti, ako zdroj informácií môže 
poslúžiť aj cintorín. Najmä vo väčších 
obciach, kde staré hroby nepodľahli 
skaze, sa dá orientovať približne do za-

čiatku 20. storočia, čo je postačujúce 
na ďalšie pokračovanie pátrania.

■ Ďalším krokom bola návšteva obec-
ného archívu, ktorý mi poskytol údaje 
od roku 1895.

■ Keď som mal dátum narodenia spred 
tohto roku, vybral som sa do štátneho 
archívu v meste, ku ktorému patrila ob-
lasť, v ktorej žili moji predkovia. V ar-
chíve som si vyžiadal matričné knihy 
obce, ktoré som potreboval (dôležité 
je vedieť aj náboženstvo predkov, keď-
že každé náboženstvo malo v obci inú 
matričnú knihu). V archíve som mohol 
študovať aj mikrofi lmy s údajmi alebo 
zdigitalizované listiny v počítači. 

Štúdium matrík a mikrofi lmov je fi nančne 
náročné, ale je to zaujímavá skúsenosť. Je 
možné využiť aj služby zamestnancov ar-
chívu, čo je síce ešte drahšie, ale ich prá-
ca je na vysokej odbornej úrovni. Ja som si 
vybral prvú možnosť – vlastný výskum, kde 
som hneď na začiatku narazil na jazykový 
problém. Bez základných znalostí latinčiny 
a nemčiny sa niekedy nedá pohnúť vôbec 
alebo sa dá ľahko zmýliť. Keďže sa knihy 
viedli v rôznych jazykoch – v latinčine, 
nemčine, maďarčine, češtine a natrafi l som 
dokonca aj na ruštinu – bol z toho niekedy 
poriadny chaos. Mená sú niekedy poma-
ďarčené, výnimkou nie sú ani rôzne latinské 
ekvivalenty a dokonca prezývky. Napriek 
tomu sa mi podarilo urobiť čiastočný rodo-
kmeň zo strany otca aj matky, ktorý je v prí-
lohe, a svojej práci sa chcem ďalej venovať.
V mojej doterajšej práci som sa snažil uká-
zať históriu mojej rodiny, sledovať jej vývoj 
a organizáciu. Som si vedomý, že nie kaž-
dého táto práca zaujme, ale rád by som 
poprosil: vážte si históriu, aj históriu svojej 
rodiny. Môže totiž skrývať tajomstvá, o kto-
rých ešte ani sami netušíte. Keď sa po pre-
čítaní tejto práce vzbudila aj vo vás túžba 
po spoznávaní rodiny, neváhajte a staňte sa 
ďalším dobrodruhom a hľadačom archív-
nych pokladov. Prajem vám veľa šťastia pri 
vašich vlastných objavoch.

Moje zvedavé pátranie
HISTÓRIA JEDNEJ RODINY

Dvojstranu pripravil 
Ľubomír PAJTINKA

Ilustračné foto archív

Registračný list účastníka projektu

Poznaj vlastnú minulosť

Škola (adresa):  .........................................................................................................................

................................................................................................................  Trieda:  ......................

Kontaktná adresa na pedagóga:

Meno: ...................................................  Priezvisko:  ...............................................................

Adresa: ................................................................................. ..................................................... 

.....................................................................................................................................................

Telefón:  .....................................................................................................................................

E-mail:  ........................................................................................................................................

Zoznam žiakov zapojených do projektu:

.........................................................................     .......................................................................

.........................................................................     .......................................................................

.........................................................................     .......................................................................

(V prípade väčšieho počtu zapojených žiakov v rámci jednej školy pokračovať 
na osobitnom papieri.)

Podpis pedagóga:  ..........................................  Dátum:  ........................................................

Registračný list možno zaslať aj e-mailom na adresu šéfredaktora Učiteľských novín 
(je v tiráži UN na strane 2).

Dieťaťom bol aj Karel Gott – na archívnej snímke so starou mamou.




