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„Ak chcete naozaj kvalitne vypracovaný rodokmeň, p

Chcete spoznať svojich predkov? Láka vás zistiť, aká krv vám
koluje v žilách? Dajte si urobiť rodokmeň alebo pátrajte po
príbuzných na vlastnú päsť. Poradíme vám, kde začať, a dočítate
sa, o koľko členov sa rozšírili rodiny našich čitateliek.
Ak ste už v sebe pocítili zvedavosť a chcete spoznať vášho predka, ako žil, ako jeho konanie
mohlo ovplyvniť vašu rodinu a aj váš život, máte dve
možnosti – vyzbrojiť sa trpezlivosťou, zájsť na povalu a prehrabať sa v starých škatuliach plných rôznych
rodinných dokumentov, ako sú rodné či sobášne listy
vašej rodiny, hodiny presedieť v archívoch, prípadne
sa obrátiť na odborníka genealóga.

Americkí Slováci
Taktiež k nám prichádzajú pátrať po príbuzných aj potomkovia vysťahovalcov, ktorí sa už nevrátili do svojej rodnej obce. S nadšením k nám chodia americkí
Slováci. „Nedávno ma kontaktoval mladý manželský
pár z New Jersey, Alice a Thomas. Alice vedela, že má
korene aj na Slovensku a pri návšteve Európy sa nakrátko zastavili aj na východnom Slovensku. Napriek
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Archívy dajú zabrať
Ak si zvolíte prvú možnosť, čaká vás množstvo práce.
„Samotné archívy vypracúvajú genealogické rešerše len
zahraničným Slovákom, a tak ak nemáte čas pasovať sa
s latinčinou, maďarčinou, prípadne s nemčinou, biblickou češtinou alebo s cirkevnou staroslovienčinou,
pretože slovenčina sa začala používať ako úradný jazyk
od roku 1918, môžete sa obrátiť na genealóga. Ten už
pozná zákutia cirkevných matrík a iných archívnych
dokumentov. Ak chcete naozaj kvalitne vypracovaný
rodokmeň, potrebujete minimálne jazykovú pomoc,“
vraví jediná genealogička na Slovensku Lucia Šemorádiková, ktorú odmalička zaujímala história.

tomu, že mala len strohé informácie o svojej rodine
a poznala jedno jediné slovo po slovensky, i to v nárečí – krumpľe (zemiaky), podarilo sa nám nájsť obec
neďaleko Bardejova, z ktorej pochádzal jej pradedo.
Ešte ako chlapec odišiel do Pensylvánie, kde sa oženil a domov sa už nevrátil. Počas generácií sa kontakt
s rodinou na Slovensku prerušil. Avšak vedomie, že
korene rodiny siahajú aj do tejto časti Európy, zotrvalo. V rodokmeni sme sa dopracovali do polovice
18. storočia a podarilo sa nám nájsť aj žijúcich príbuzných. Stihli sa ešte navštíviť a vymeniť si kontakty. Celá
rodina si padla do oka,“ rozpráva Košičanka skutočný
príbeh jednej rodiny.

Výmeny kontaktov a stretnutia

Rodokmeň má aj odborníčka

Kým kedysi sme považovali rodokmene skôr za snobskú záležitosť určenú len pre šľachticov, dnes má o ne
záujem čoraz viac Slovákov. Aj my sa začíname viac
zaujímať o svoje korene. „Keď si pán Ján z Banskej
Bystrice dal vypracovať rodokmeň, ani netušil, že pred
pol rokom som vypracovala rodokmeň jednej rodine
zo Zvolenskej Slatiny. V týchto dvoch rodokmeňoch
som našla spojenie u praprarodičov. Obe rodiny toto
prepojenie prijali veľmi priateľsky a súhlasili s výmenou kontaktov. Neskôr prišlo aj na stretnutia, potom
sa hľadali ďalší príbuzní, až napokon z toho vzišlo
veľké rodinné stretnutie v Banskej Bystrici,“ teší sa
odborníčka.

Luciu Šemorádikovú zaujíma
hlavne občianska genealógia, teda
rodiny, v ktorých nekoluje modrá
krv. Tá nekoluje ani v jej žilách.
Avšak zaujímavostí o svojej rodine
sa dozvedela viac než dosť.
„Vedela som, že moje korene sú LuciaŠemorádiková
na Zamagurí. Predpokladala som,
genealogička
že sme sa ničím nelíšili od ostatných Zamagurčanov, až kým som sa lepšie nepozrela
do svojej histórie. Objavila som, že generácie mojich
predkov boli mlynári, ktorí sa často sťahovali. Napriek
častému sťahovaniu jednej línie ma zvedavosť priviedla
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