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Unikátna databáza je vytvorená z printových údajov nájdených v Národním archivu ČR za voľby 

1929, 1935 a 1946, z elektronických údajov Štatistického úradu SR za jednotlivé voľby 1990 – 

2016, ako aj z cenzových štatistických zisťovaní z rokov 1930, 1991, 2001 a 2011. Databáza vo 

verzii db10112016 obsahuje údaje o 3621 niekdajších či súčasných obciach na Slovensku – čo 

obec, to riadok. Obce sú charakterizované množstvom údajov, najmä volebných výsledkov, a to 

v 432 stĺpcoch. Spolu tak databáza obsahuje viac než poldruha milióna buniek (cells). 

 

Napriek vznikaniu a zanikaniu obcí, ich zlučovaniu a oddeľovaniu, ako aj povojnovému 

masívnemu premenovávaniu obcí (nevraviac o zmenách štátnej identity) sa podarilo 

rekonštruovať identitu a trvanie  jednotlivých obcí. Najlepšou pomôckou bola pritom publikácia 

M. Majtána o historickom vývine názvov obcí. 

 

Množstvo historických údajov muselo byť prevedených z printovej do elektronickej podoby, 

údaje za rôzne roky bolo treba postupne a veľmi pozorne pospájať. 

 

Databáza bola v priebehu nemálo rokov vytvorená z väčšej časti mimo akéhokoľvek grantu a  

z menšej časti v rámci projektov s podporou agentúr VEGA a APVV. Dokončená bola v marci 

2010, neskôr bola aktualizovaná o údaje z parlamentných volieb 2010, 2012 a 2016, ako aj zo 

Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Autor sa rozhodol databázu sprístupniť verejnosti. Je 

umiestnená na stránke Slovenského archívu sociálnych dát 

http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2010001  a po registrácii si možno 

aktualizovaný variant stiahnuť a s údajmi pracovať, pri dodržaní citovania tiež publikovať 

vlastné zistenia založené na databáze. Aj pre Vás je teda databáza k dispozícii. 

 

K dispozícii je v dvoch formátoch: vo formáte Excel a vo formáte SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences). K práci s ňou je potrebný program Excel 2007 (staršie verzie Excelu sú 

nedostatočné) alebo program SPSS a pozorné prečítanie rozsiahlejšieho vysvetľujúceho 

manuálu, ktorý je k dispozícii v slovenskom a v anglickom jazyku. Viacerí súhlasia, že program 

Excel je vhodnejší pre vyhľadávanie jednotlivých obcí a zisťovanie ich voličskej minulosti, 

zatiaľ čo program SPSS je veľmi vhodný pre výpočty štatistických charakteristík celého súboru 

či podsúborov. 

 

Najnovšia aktualizácia databázy bola podporená agentúrou VEGA v rámci projektu č. 2/0007/16  

“Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku”. 

 

Navštívte stránku Slovenského archívu sociálnych dát a využite možnosť pracovať 

s aktualizovanou databázou! 

 

 

PhDr. Vladimír Krivý, CSc. 
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