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Vývoj obyvateľstva Prievidze 

Prievidza, ako je všeobecne známe, píše svoju históriu mnoho storočí. Od 
jej prvej písomnej zmienky uplynulo v tomto roku už 893 rokov a z malé-
ho sídla sa do dnešných dní rozrástla na pekné mesto hornej Nitry. Ale aký 
bol vývoj obyvateľstva? Odpovede na to nám dávajú štatistické údaje. 
Aby sme čitateľov príliš nezaťažovali číslami, uvádzajú sa len porovnania 
vo väčších časových obdobiach. Ako východisko bol zvolený rok 1869, 
kedy mesto malo podľa Ľ. Nováka 2719 obyvateľov, ale v Štatistickom 
prehľade je uvádzaných 2980. Ďalší vývoj je uvedený v nasledujúcej tabuľ-
ke. Poznámka (sčít.) zodpovedá údajom získaným pri sčítaní obyvateľov 
v príslušných rokoch. 

Z uvedeného prehľadu vidieť, že do roku 1952 nedochádzalo k väčšie-
mu prílivu obyvateľov, prírastky boli len prirodzené. Toto sa zmenilo, keď sa 
do nového sídliska nasťahovali prví obyvatelia. I keď ich miestne obyvateľ-
stvo nevítalo s otvorenou náručou, veď mnohí prišli o svoje role, nakoniec sa 
stali súčasťou rozrastajúceho sa mesta hornej Nitry. Takýto rýchly nárast počtu 
obyvateľov nesie so sebou aj množstvo problémov. Veď nie nadarmo sa vraví – 
„Koľko ľudí, toľko chutí.“ A naozaj, tých chutí bolo azda až neprimerane veľa. 
Veď sem prichádzali noví obyvatelia z najrôznejších kútov republiky a kaž-
dý mal svoje predstavy o svojom novom živote v novom meste. 

Časy sa menia a tí, ktorí sem prišli medzi prvými, sa už vlastne po 
päťdesiatich rokoch stali takpovediac „pôvodnými“ obyvateľmi mesta. 

Ján Sabo 
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Štatistika  

rok obyvateľov rok obyvateľov rok obyvateľov 
1880 3136 1940 5357 1980 40813 (sčít.) 
1890 3319 1950 5511 1991 53424 (sčít.) 
1900 3616 1958 10227 2001 53097 (sčít.) 
1910 3860 1961 19310 (sčít.) 2004 51596 
1921 4294 1970 28425 (sčít.) 2005 52121 
1930 4971 1976 34770 s V. Lehôtkou     


