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PRÍSPEVOK K OTÁZKE VYSŤAHOVALECTVA ZO SLOVENSKA 
V ROKOCH 1919—1924.

Slovenské vysťahovalectvo patrí medzi najsmutnejšie kapitoly našich 
dejín. Je neúprosným obžalobcom kapitalistického spoločenského zriadenia, 
ktoré nebolo schopné a ani nemohlo vyriešiť tento pre slovenský ľud taký 
pálčivý problém. Problém vysťahovalectva vyriešila a zlikvidovala až ro
botnícka trieda svojím víťazstvom nad buržoáziou, nad kapitalistickým 
spoločenským poriadkom.

Dnes, keď slovenský pracujúci ľud pod vedením komunistickej strany a 
za bratskej pomoci Sovietskeho sväzu si buduje krajší a radostnejší život, 
stáva sa vysťahovalecký problém úplne neznámym pojmom. Pôda a závody, 
na ktorých kedysi drel slovenský ľud pre veľkostatkárov a kapitalistov, 
to všetko je už dnes jeho vlastníctvo. To Slovensko, z ktorého bol ľud nú
tený utekať, poskytuje nám teraz celkom iný, radostný pohľad. Ostáva 
ako by iróniou na predošlé časy, že zo Slovenska sa nemusí vysťahovať ani 
jeden robotník ani jeden domkár a maloroľník, ale naopak, veľké stavby 
socializmu na Slovensku pociťujú ešte nedostatok pracovných síl.

V našom príspevku sa pokúsime aspoň v krátkosti poukázať na to, aké 
boly a z čoho vyvieraly skutočné príčiny masového vysťahovalectva zo Slo
venska po utvorení prvej ČSR, ktoré buržoázna historiografia a sociológia 
zastierala frázami, ako napr. „vysťahovalecká horúčka" ... „vôľa a popu
larita vysťahovalectva" ... „zárobková prosperita v Amerike" ... „sloboda 
pohybu" a pod.1

Aké boly príčiny vysťahovalectva za prvej ČSR?2 Slovensko v dôsledku 
nerovnomerného vývinu kapitalizmu v jednotlivých krajinách Rakúsko- 
Uhorska hospodársky, sociálne i kultúrne zaostalo. Jedným z dôsledkov 
hospodárskej zaostalosti a nezdravých hospodárskych a spoločenských po
merov v Uhorsku bolo vysťahovalectvo, ktoré zasiahlo zvlášť slovenské 
župy. Vysťahovalectvo zo Slovenska nadobudlo masový charakter na pre
lome XX. stor.

Po prvej svetovej imperialistickej vojne, po rozbití Rakúsko-Uhorska 
pracujúce masy slovenského národa dúfaly, že v novoutvorenej Českoslo-

1 Porovnaj Anton Štefánek, Základy sociografie Slovenska, Slovenská 
Vlastiveda III., Bratislava 1944, 246.

2 V. Široký, Industrializácia Slovenska, pevný základ večného bratstva 
Čechov a Slovákov, Bratislava 1948.
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venskej republike sa vyriešia nezdravé hospodárske a spoločenské pomery 
a že nebudú musieť odchádzať za prácou do zahraničia.

Všimnime si, či a nakoľko sa tieto nádeje uskutočnily?
Československá republika vznikla predovšetkým pod tlakom Veľkej ok

tóbrovej revolúcie, z odboja českého a slovenského pracujúceho ľudu. Ob
dobie po utvorení Československej republiky sa vyznačuje revolučným ná
stupom širokých más. Náš pracujúci ľud svádzal boj o charakter republiky. 
V tomto boji sa malo rozhodnúť, či sa pri vláde udrží buržoázia, alebo či 
sa pracujúcemu ľudu podarí svrhnúť jej vládu a nastúpiť cestu podľa vzoru 
ruských boľševikov. Česká a slovenská buržoázia pod revolučným tlakom 
urobila pracujúcim masám určité ústupky, ale za pomoci oportunistickej 
sociálnej demokracie podarilo sa jej uhájiť svoje pozície. Sociálna demo
kracia a jej zradní vodcovia sa nestali vodcami ľudu, ale prisluhovačmi 
buržoázie a nielen že nedoviedli boj robotníckej triedy k víťazstvu, ale na
opak, pomohli buržoázii tento boj poraziť.

Víťazstvom buržoázie bol na dlhý čas spečatený osud slovenského ľudu.
Zaostalé agrárne Slovensko po utvorení Československej republiky sa 

stalo príveskom priemyslové vyspelejších českých krajín. Český kapitál 
sa vrhol hneď v prvých rokoch s celou silou na Slovensko a čoskoro ho 
úplne ovládal. Slovensko sa takto pomaly stávalo kolóniou českého kapi
tálu, agrárnym príveskom a doplnkom českých krajín. Dôsledky tejto zhub
nej politiky čoskoro priniesly svoje ovocie. Slovenský pracujúci ľud zba
vený prameňov zárobku nenachádzal možnosť obživy doma a bol preto nú
tený hľadať prácu v cudzine. Bieda, hlad, vykorisťovanie, nezamestnanosť 
vyháňaly slovenský ľud za hranice a spôsobilý i v novoutvorenom štáte 
katastrofálne vysťahovalectvo.

Aké boly pomery v slovenskom poľnohospodárstve po utvorení Česko
slovenskej republiky?

Väčšina slovenskej pôdy sa nachádzala v rukách cudzích, zväčša maďar
ských veľkostatkárov a masy slovenských roľníkov nevlastnily ani toľko,

У čo bolo nevyhnutné pre výživu ich rodiny. V poľnohospodárstve sa vy
žadovalo vykonať radikálnu nápravu. Ľud sa dožadoval urýchleného roz
delenia veľkostatkárskej pôdy. Pod tlakom más pozemková reforma sku
točne i prišla, ale stala sa záležitosťou veľkostatkárov a buržoázie chráne
nej agrárnou stranou a znamenala vlastne posilnenie kapitalizmu v poľno
hospodárstve. Vytvorila sa nová vrstva domácich statkárov — zvyškárov. 
„Slovensko ostalo v buržoáznodemokratickej republike bez moderného prie
myslu, s prevahou zaostalej poľnohospodárskej výroby, krajinou, ktorá 
ostala na periférii kapitalistickej výroby.“2 Ľud sa hlásil o svoje práva, 
žiadal parceláciu veľkostatkárskej pôdy, ktorá plným právom mala byť 
rozdelená ľudu, na ktorej už oddávna drel pre svojich vykorisťovateľov. 
Nespokojnosť slovenského pracujúceho ľudu neustále vzrastala. Široké 
masy ostaly však v tomto zápase bez skutočného vodcu, bez robotníckej 
strany boľševického typu. Tak ani na poli pozemkovej reformy nemohly 
si vymôcť dôsledné rozdelenie pôdy. „Pozemková reforma za bývalej Česko
slovenskej republiky má všetky znaky kapitalistickej pozemkovej reformy,
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i keď zákon o pozemkovej reforme prijatý pod tlakom más a pod vplyvom 
Októbrovej socialistickej revolúcie v Rusku bol na vtedajšie časy zákonom 
skutočne pokrokovým. Lenže uskutočnenie tohto zákona zlyhalo. Roku 1919 
nebolo u nás ešte revolučnej strany, robotníckej triedy, ktorá by bola vy
bojovala uskutočnenie spravodlivej pozemkovej reformy a preto sa pozem
ková reforma uskutočnila za vlády agrárnikov a pri hanebnom kompro
mise sociálnej demokracie s buržoáziou kapitalistickým spôsobom. Jej vý
sledok bol, že okrem starého maďarského a nemeckého kapitalizmu v poľno
hospodárstve zjavili sa na scéne noví slovenskí a českí kapitalisti — zvyš- 
kári, dosť hladní a draví, aby v boji so starými vlastníkmi obstáli.“3 Miesto 
starých maďarských veľkostatkárov a bývalej šľachty nastúpili teda do
máci statkári, ktorí v ničom nezaostávali za svojimi predchodcami.

Zákon o zaberaní veľkého pozemkového majetku bol odhlasovaný v Ná
rodnom shromáždění v apríli 1919. Bol to však iba rámcový zákon, ktorý 
obsahoval zásadu, že jednotlivcom sa zaberá všetka pôda nad 250 ha. 
O tom však, ako a komu má byť zabraná pôda pridelená, malo byť rozhod
nuté až neskoršie.

Výsledok tejto pozemkovej reformy, ktorá sa uskutočňovala až v neskor
ších rokoch po víťazstve buržoázie, bol pre náš pracujúci ľud veľmi úbohý a 
nepriniesol mu nijaké zlepšenie jeho hospodárskeho a sociálneho postavenia. 
„Pozemková reforma — písala Pravda chudoby — ktorou ukájali poľno
hospodárske robotníctvo, ostala jedným z najväčších švindľov našej doby. 
Túto reformu sa podujali urobiť nástupcovia tisícjutrášov, ktorých repre
zentantkou bola agrárna strana. Oni určovali tie obrovské ceny, oni si 
spravili z pozemkovej reformy masné úrady, oni si zaberali pôdu sami 
sebe za peniaze všetkého poplatníctva republiky.“4

Vec pozemkovej reformy sa dostala do rúk tej špičky buržoázie, ktorá 
sa soskupila v agrárnej strane a ktorá bola predstaviteľkou veľkostatkárov 
a dedinských boháčov. Je pochopiteľné, že politika uskutočňovania pozem
kovej reformy sa riadila politikou agrárnej strany. Poľnohospodárskym 
robotníkom, malým a stredným roľníkom, ktorí čakali od pozemkovej re
formy zlepšenie svojho ťažkého hospodárskeho a sociálneho položenia, po
zemková reforma nepriniesla nijaké uľahčenie a tak proletarizácia poľno
hospodárskeho ľudu trvala ďalej i po pozemkovej reforme.

Ako vyzerala pozemková reforma v praxi? Výmera všetkej pôdy na 
Slovensku bola 4,894.000 ha, z toho 2,541.000 ha poľnohospodárskej, osta
tok tvoria lesy, lúky, pašienky a pod.

Zabratej pôdy na Slovensku podľa zpráv štatistického úradu v Prahe 
bolo 1,410,834 ha.5

Na Slovensku bolo teda 29% všetkej pôdy zabratej pre účely pozemkovej 
reformy, ale k neskoršej parcelácii prináležalo z nej iba mizivé percento.

3K. Bacile k, O niektorých otázkach roľníckej politiky na Slovensku, Bra
tislava 1950, 15.

4 Pravda chudoby, roč. III, č. 67, 1922.
6 Statistická príručka republiky Československé 1П, Praha 1928, 38.
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Druh kultúry v ha v %

Pole — vinice 395.171 20.7
Dúky 65.046 14.7
Pastviny 116.700 19.2
Lesy 796.489 47.6
Neplodná 37.428 14.1

Spolu 1,410.834 28.9

Stav v pozemkovom vlastníctve pôdy na Slovensku nám ukazuje nasle
dujúca tabuľka. Z nej sa zračí pravý obraz pomerov v rozvrstvení všetkej 
pôdy podľa veľkostných skupín.6

Veľkostná skupina za- 
branej pozemkovej držby 

v ha

Slovensko a bývalá Podkarpatská Rus

Počet
prípadov

Výmery 
v ha

Zabratej 
pôdy v %

250 — 500 470 150.205 9.3
500 — 1000 217 148.013 9.2

1000 — 5000 201 418.128 25.9
5000 — 10000 25 166.456 10.3

10000 — 50000 28 470.347 29.1
50000 — 100000 2 127.897 7.9

cez 100000 1 133.612 8.3

944 1,614.658 100.0

Jasne vidieť, že niektorí statkári vlastnili ohromné majetky, naproti 
tomu tisíce slovenských roľníkov hrdlačilo na úbohých pásikoch pôdy.

Na uskutočnenie pozemkovej reformy bol zriadený Štátny pozemkový 
úrad, ktorý mal úplnú moc pri jej vykonávaní. Podľa vlastnej štatistiky 
Štátneho pozemkového úradu bolo prepustené zo záboru 324 veľkostatká
rom 91.853 ha pôdy, z toho bolo 56.722 ha poľnohospodárskej pôdy. Prie
merne jeden veľkostatkár dostal 175 ha poľnohospodárskej pôdy a 283 ha 
pôdy vôbec. Pomaly si však nárok na pôdu začalo robiť 1730 statkárov, 
ktorým malo byť prepustené 398.856 ha pôdy.

Štátny pozemkový úrad vedený agrárnikmi prisluhoval veľkostatkárom. 
Pri uskutočňovaní pozemkovej reformy sa robily rozličné prechmaty so 
strany statkárov a špekulantov. Veľkostatkárom nevadilo ani to, že podľa 
zákona o pozemkovej reforme nesmeli svoje pozemky predávať, zadlžovať 
alebo akokoľvek s nimi manipulovať. Napriek tomu začali predávať pôdu

6 Tamže, 39.
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za úžernícke ceny. Takýmto spôsobom odpredaná zem veľmi zadlžila drob
ných bezzemkov a malých roľníkov. Veľkostatkári takto za malé kúsky 
vylákali z ľudu všetky jeho úspory a keď prišlo k zákonitej parcelách, 
nebolo ľudí, ktorí by si dovolili kúpiť aspoň kúsok pôdy.

Takýto prípad sa stal v dedinke Liptovský Sv. Ján, kde sa nachádzal 
veľkostatok rodiny Szent-Iványiho. Na majetku „bačoval“ ako správca 
nejaký Zeler. Ten pred pozemkovou reformou neoprávnene predával maje
tok. Keď došlo k riadnej parcelácii, predchádzajúce kúpy boly neplatné 
a ľudia tak prišli o peniaze i pozemky.

Veľkostatkári používali v boji proti pozemkovej reforme ešte aj iné, 
veľmi prefíkané úskoky. Začali rýchle zriaďovať pokusné a šľachtiteľské 
stanice a tak sa snažili zachrániť svoje ohromné a rozsiahle pozemky. S po
zemkovou reformou začal kšeftáriť i sám Pozemkový úrad. Pozemkový 
úrad skonfiškoval za mierny poplatok statkárovi pozemok a maloroľník 
musel zaň zaplatiť preplatenú cenu.

Pred pozemkovou reformou bol na Slovensku v poľnohospodárstve priam 
katastrofálny stav. Na Slovensku a na bývalej Podkarpatskej Rusi 935 
vlastníkov malo približne 3,152.000 kj. Naproti tomu bol u nás katastro
fálny počet 112.894 malých a živoriacich trpasličích vlastníkov, ktorí ne
mali viac ako 1 kj a spolu mali okolo 46.000 kj. Mnohí dúfali, že tento 
katastrofálny stav vyrieši pozemková reforma. Táto sa uskutočňovala takým 
spôsobom, že nepriniesla nijaké uľahčenie najmä tým, ktorí od nej tak 
veľa čakali, bezzemkom a malým roľníkom.

Na mnohých miestach sa pozemková reforma uskutočňovala takým spô
sobom, že sa dostala úplne do područia bohatých sedliakov, ktorí ju využí
vali na ďalšie sebaobohatenie. Sami si prideľovali najlepšiu pôdu, naproti 
tomu chudobným prídelcom dávali pôdu na najhoršom mieste. V mno
hých prípadoch sa stávalo, že malý roľník si nebol schopný kúpiť pridelenú 
pôdu a tak prešla opäť do rúk dedinských boháčov.

Je potrebné, aby sme sa zaoberali i otázkou utvorenia zvyškových stat
kov, ktoré sa začínajú utvárať v priebehu pozemkovej reformy. Väčšina 
prevzatej poľnohospodárskej pôdy sa mala dať k dispozícii pre parceláciu 
a nejaká čiastka mala byť ponechaná pre zvyškové statky. Tieto majetky 
malý byť utvárané na tých miestach, kde to vyžadovaly „dôležité“ záujmy 
verejné, zaistenie dôležitého priemyslu, príp. aby sa mohly dôsledne využiť 
doterajšie hospodárske stavby. Ponechalo sa im okolo 40% pôdy bývalého 
statku, niekedy až 80%. Zvyškové statky malý byť pridelené predovše
tkým dobročinným ústavom, družstvám a rozličným korporáciám. Tieto 
korporácie boly zpravidla politické strany, najmä však agrárna strana a 
jej predstavitelia, ktorí prichádzali na miesta maďarských grófov.

Títo novopečení majitelia veľkostatkov naďalej utláčali slovenský pra
cujúci ľud práve tak bezohľadne ako ich predchodcovia.

I po uskutočnení pozemkovej reformy ostalo na Slovensku pomerne veľa 
veľkostatkov, ktoré malý vo vlastníctve rozsiahle majetky. Drobných drži
teľov pôdy, ktorých vlastné hospodárstvo nebolo schopné uživiť, bola väč
šia polovica.
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Tak pozemková reforma neukojila hlad slovenských drobných roľníkov 
po pôde a nesplnila to, čo mnohí od nej očakávali. Mnohí sa domnievali, že 
jej spravodlivým uskutočnením sa oslabí mohutný vysťahovalecký prúd. 
No nestalo sa tak a slovenské vysťahovalectvo stále ostávalo nevyriešeným 
problémom.

Aká bola situácia v slovenskom priemysle po utvorení ČSR?

Priemyselná výroba na Slovensku v porovnaní s priemyselnou výrobou 
v českých krajinách bola absolútne i relatívne oveľa nižšia. Bol to pozo
statok hospodárskych pomerov bývalého Rakúska-Uhorska. Uhorsko v rám
ci habsburskej monarchie malo prevažne agrárny ráz, bez väčších priemy
selných závodov. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní uhorská vláda kladie 
veľký dôraz i na budovanie priemyslu a prejavuje oň čoraz väčší záujem. 
Budapešť i peňažnými subvenciami podporovala rozvoj priemyslu. Maďar
ská buržoázia sa po vyrovnaní snažila vydobyť i v oblasti priemyselného 
podnikania rovnocenné pozície ako rakúska buržoázia. Na Slovensku za
čínajú prudko vznikať priemyselné podniky, avšak svetová vojna preru
šila tento vývoj.

I keď Slovensko v porovnaní s ostatnými časťami bývalého Uhorska — 
okrem Budapešti — bolo na tom podstatne lepšie, v novovzniknutej Česko
slovenskej republike slovenský priemysel zavážil veľmi málo.

Podiel Slovenska na celkovej priemyselnej výrobe v predmníchovskej re
publike sa odhadoval na 12%. Na Slovensko pripadalo celkove 10% priemy
selných závodov.7

Prehľad vývoja povolania obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1910— 
1930 nám podáva tabuľka na str. 511.8

Podľa uvedenej štatistiky vyplýva, že na Slovensku sa približne 60% 
obyvateľov zaoberá poľnohospodárstvom, v priemysle však nedosahuje ani 
20%.

Slabý slovenský priemysel nebol bez podpory štátu schopný konkurovať 
vyspelému českému priemyslu, dostáva sa úplne do područia českej prie
myselnej veľkoburžoázie, ktorá ho pod zámienkou neproduktívnosti zá
merne odbúrava. V povojnových rokoch po utvorení republiky klesla prie
myselná výroba na Slovensku, ktorá bola aj tak nepatrná, na 30% pred
vojnovej výroby. Dôsledky tejto zhubnej politiky niesol predovšetkým slo
venský pracujúci ľud, ktorý doma postupne strácal možnosť zárobku a za
čal húfne odchádzať za prácou do cudziny.

Hlavné železničné spoje vybudované ešte za Uhorska viedly smerom na 
Budapešť ako na hlavné mesto, obchodné a priemyselné stredisko. Tak 
sa stalo, že Slovensko ostalo bez priečneho komunikačného spojenia, čo

7 K. F r a n z 1, Průmysl v republice Československé, Politika, Praha 1924, 190.
8 P. Horváth, Príručka hospodárskej štatistiky Slovenska, Bratislava 1935, 

24—25.
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Trieda a podtrieda povolania
Z tisíc prít. obyvateľov 

prislúchalo k uved. povolaniu
1910 1921 1930

Poľnohospodárstvo, lesníctvo,
rybárstvo 606.3 568.2
z toho: 620
poľnohospodárstvo, chov zvierat
a záhradníctvo 587.6 547.2
lesníctvo, poľovníctvo, rybárstvo 18.7 21.0

Priemysel a živnosti 174.3 190.6
z toho: 185
baníctvo a hutníctvo 16.7 12.4
ostatný priemysel a živnosti 157.6 178.2

Obchod, peňažníctvo a doprava 76.7 101.8
z toho: 82
obchod a peňažníctvo 41.4 54.4
doprava 35.3 47.4

Verejná služba, slobodné povolania,
vojsko 50.1 63.1
z toho: 45
verejná služba a slobodné povolanie 35.8 46.9
vojsko 1 14.3 16.2

Domáce a osobné služby 5.8 7.8
z toho: 68
samostatné vykonávanie domácej
služby 4.2 5.3
úpravníoke živnosti 1.6 2.5

Iné povolania a bez udania
povolania 86.8 68.5
z toho:
osoby, žijúce z rent a pod. 54.3 47.1
chovanci ústavov 5.6 1.2
ostatné povolania
bez udania povolania 26.9 20.2

tiež hatilo rozvoj hospodárskeho života. Priemyselné výrobky sa takto 
stávaly drahšie, výrobné náklady sa zvyšovaly a tým sa sťažovala i kon
kurencia slovenských podnikov s českými. Dôsledky tohto predovšetkým 
niesli samotní robotníci, ktorým postupne začali snižovať aj tak biedne 
mzdy a neskoršie mnohí z nich stratili prácu.

Spojenie dvoch území odlišného hospodárskeho vývoja za kapitalizmu 
je vždy veľmi nebezpečné pre zaostalejšie územie, lebo takéto spojenie zna
mená pravidelne podmanenie si hospodárskeho života zaostalejšej krajiny 
kapitalistami hospodársky vyspelejšej krajiny, ako to bolo i za prvej ČSR.

Slovenský priemysel sa nachádzal z veľkej väčšiny v cudzích rukách, 
a to v maďarských, nemeckých a francúzskych kapitalistov a po utvorení 
republiky sa stal doménou českých priemyselníkov.

Slovenský priemysel bol v krátkom čase taký skartelizovaný, že sloven
ské priemyselné závody rad radom přestávaly pracovať. Pre slovenský
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pracujúci ľud to znamenalo nesmierne ožobračovanie a ľud videl jediné vý
chodisko z biedy v hromadnom vysťahovalectve. Politikou odbúravania bol 
najviac postihnutý železiarsky priemysel, baníctvo, priemysel sklársky, tex
tilný, chemický a drevársky.

Celé priemyselné kraje, kde predtým pracoval slovenský robotník, ozý
valy sa len biednym stonom prepusteného robotníctva. Na okolí niekdaj
ších priemyselných stredísk — Gemer, Lipt. Mikuláš, Ružomberok, Žilina, 
Krompachy — vyčnievaly iba nedymiace komíny, ktoré ostaly smutným 
svedkom a žalobcom biedy slovenského ľudu. Ešte i taký priemysel, ktorý 
celou podstatou patril na Slovensko, zakladali v českých krajinách. V ob
dobí predmníchovskej republiky sme dobývali soľ v Akne Slatine, v te
rajšej Zakarpatskej Ukrajine a na východnom Slovensku v Solivare pri 
Prešove, ale soľné mlyny, ktoré malý byť v mieste dobývania, nachádzaly 
sa v Olomouci na Morave. Slovensko oplýva tiež lesným bohatstvom. Väč
šina píl a závodov na spracovanie dreva sa nachádzala v českých krajinách, 
kde pre vysoké dopravné tarify, platné vtedy na Slovensku, nemohlo sa 
vyvážať slovenské drevo, ale sa tam dovážalo na spracovanie drevo zo za
hraničia. Drevársky priemysel, ktorý patril medzi najrozvinutejší slovenský 
priemysel, tesne po svetovej vojne sa začal vzmáhať, ale za tri roky začal 
odbyt viaznuť, až nakoniec celkom upadol.

Obdobná situácia bola i v sklárskom priemysle, kde z desiatich tovární 
pracovalo iba päť, miesto 2.300 robotníkov bolo zamestnaných 900.9

Príčina toho bola vo vysokých železničných tarifách, zdražujúcich nad
mieru suroviny a konkurencia vyspelého sklárskeho priemyslu v Čechách.

O nič lepšia situácia nebola v železiarskom priemysle. Kým železiarne 
pracovaly, z prevažnej väčšiny spracovávaly rudu dovezenú zo zahraničia. 
Na Slovensku sa ťaží ruda obsahujúca priemerne 32—40% Fe. Slovenské 
železiarne přepustily 30% svojich zamestnancov a pracovaly priemerne 
štyri dni do týždňa. Zo všetkých vysokých pecí na Slovensku, ktorých bolo 
osem, ani jedna nebola v prevádzke. Metrický cent westfálskeho surového 
železa dával sa za tú istú cenu, ako mal u nás koks potrebný na výrobu 
100 kg železa.10 Nie je ani divné, že za takýchto podmienok sa slovenský 
priemysel nemohol vyvíjať.

Veľká časť slovenských závodov mala byť chránená najmä poskytnutím 
štátnych dodávok týmto podnikom. Štátne dodávky v Československej 
republike robily ročne 4—5 miliárd Kčs, z toho dostávalo Slovensko a bý
valá Podkarpatská Rus asi 5%, hoci malo poberať priemerne 25—30%. 
Slovensko bolo takto ukrátené o 1 miliardu Kčs štátnych dodávok.* 11 Presné 
štatistiky o štátnych dodávkach nemáme, lebo centrálne úrady ich ne
vydávaly, aby sa ľud nedozvedel o týchto machináciách.

Podobný stav ako v slovenskom priemysle bol aj v baníctve. Zatiaľ čo

9 O. Knapp, Situácia slovenského priemyslu. Prúdy, roč. VI., č. 3, 197.
10 O. Knapp, c. d., 197.
11 M. Ъл r i č, Neutešený hospodársky vývoj na Slovensku a Podkarpatskej 
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sa dovážalo cudzie uhlie, bane na Slovensku zastavovaly ťažbu a prepúš- 
ťaly robotníctvo z práce.

Banský priemysel na Slovensku, až na malé výnimky, bol sústredený 
prevažne na východnom a strednom Slovensku. Na východnom a strednom 
Slovensku sa nachádzajú ložiská železnej, medenej, antimónovej, mangá
novej rudy, soľ a vysoké pece. Uhoľné bane sa zväčša nachádzajú na stred
nom Slovensku.

Domáca slovenská ruda sa však nespracovávala na Slovensku, ale sa 
vyvážala do Maďarska a na Moravu. Dovoz ostravského koksu, ktorý bol 
potrebný na spracovanie rudy, vychádzal drahšie ako spracované železo 
dovezené zo zahraničia. Robotníkov prepúšťali i z takých odvetví banskej 
výroby, ktorá bola nevyhnutne potrebná. Na Slovensku sa nachádzaly dve 
bane na pyrit. Iných baní na pyrit v Československu nebolo a dolovanie 
stačilo kryť asi 20% československej spotreby kyzu potrebného na výrobu 
kyseliny sírovej, ďalej pre papierne a celulózky. Napriek týmto dôvodom 
v jednej bani úplne zastavili prevádzku, druhá snížila počet zamestnancov 
o 40% a pracovala do zásoby.12 Slovenské bane nemohly konkurovať s lac
nejšími zahraničnými kyzmi, ktoré sa dovážaly po vodnej ceste až k miestu 
spotreby (Ústí nad Labem). Českej veľkoburžoázii bolo jedno, že takouto 
politikou príde niekoľko tisíc robotníkov o prácu, tisíce robotníckych ro
dín o chlieb, že na Slovensku bude tisíce nezamestnaných, im išlo o väčšie 
zisky a tie boly väčšie zo zahraničných dodávok.

I mzdové položenie slovenských baníkov bolo podstatne horšie ako v čes
kých krajinách. Priemerná mzda slovenského baníka bola о 1/з nižšia ako 
českého baníka. Toto sa vysvetľovalo obyčajne odbytovými možnosťami 
jednotlivých druhov nerastov a rúd.

Z priloženého grafu jasne vidíme úpadkovú tendenciu slovenského baníc
tva. Prejavuje sa to najmä v ťažbe, ktorá dosiahla veľký pokles tesne v po
vojnových rokoch, konkrétne r. 1922. I počet zamestnancov v slovenských 
baniach klesol oproti predvojnovým rokom a čiastočné oživenie nastáva 
až v rokoch 1927—1929. Toto oživenie však trvá iba tri roky a v dôsledku 
všeobecnej hospodárskej krízy klesá tiež ťažba v slovenských baniach. *3

Podobný stav ako v slovenskom železiarskom priemysle a v baníctve bol 
i v ostatných priemyselných sektoroch.

Celkové živorenie slovenského priemyslu, ba ďalšie obmedzovanie prie
myselnej výroby zastavovaním a odbúravaním mnohých priemyselných zá
vodov sa muselo nevyhnutne odraziť v životnej úrovni, v sociálnych po
meroch širokých más pracujúcich. Prirodzeným dôsledkom tejto situácie 
bolo, že stagnujúci hospodársky život na Slovensku nemohol zaistiť širo
kým vrstvám pracujúcich prácu a zvlášť priemyselným rozvojom krajiny 
vytvoriť pracovnú príležitosť prebytočnému obyvateľstvu na dedine. Takto 
už v prvých rokoch po vzniku ČSR neostávalo mnohým roľníkom a robotní
kom iné, ako hľadať prácu za hranicami, alebo živoriť bez zamestnania.

12 o. Knapp, c. d., 198.
13 Sborník spojeného banského revíru pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, 
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Vývojová tendencia slovenského baníctva
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N ezamestnanost

Dôsledok odbúravania slovenského priemyslu a neuskutočnenie pozem
kovej reformy v prospech bezzemkov a malých roľníkov sa čoskoro prejavil 
v stále sa rozrastajúcej nezamestnanosti. Nezamestnanosť na Slovensku 
začala nadobúdať nevídané rozmery. Ľud videl východisko z nesmiernej 
núdze v hromadnom vysťahovalectve do cudziny.

Povojnový vývin nezamestnanosti v CSR v rokoch 1919—1924 nám zná
zorňuje nasledujúca štatistika:14

1919 1920 1921 1922 1923 1924
január 227158 15155 95254 113015 440168 192217
február 266776 135019 105341 142454 424024 194998
marec 253275 115927 102180 128336 368478 179125
apríl 217705 71336 99896 125070 309734 139201
máj 180253 57989 107934 114584 272341 107520
jún 163070 48033 103170 107702 245537 85844
júl 173357 56559 95920 104273 215255 77997
august 145168 53796 90812 141308 196711 77589
september 115615 54004 70780 232394 209322 72028
október 95418 49262 68160 317626 175369 ešte
november 98641 50407 67796 376773 176355 ne
december 98895 53399 78312 437841 191180 uver.

Úradná štatistika nám síce nepodáva presný stav nezamestnaných na 
Slovensku, všíma si ho iba v celoštátnom meradle, ale Slovensko je v nej 
iste zastúpené veľkým podielom. K úradným štatistikám sa musíme stavať 
tiež so značným odstupom, lebo mnohokrát úmyselne zamlčovaly pravý 
stav, aby takýmto spôsobom čiastočne zatajily nesmiernu biedu slovenského 
pracujúceho ľudu. I tak číslo nezamestnaných v Československej republike 
a predovšetkým na Slovensku v týchto rokoch bolo priam katastrofálne. 
Keď pripočítame k nezamestnaným ešte aj ich rodinných príslušníkov, do
staneme okolo milióna nezamestnaných.15

Koľko sa vyplatilo na podporách v nezamestnanosti v Československej 
republike od 15. decembra 1918 do 30. septembra 1923, podáva nám nasle
dujúca štatistika.16

Rok Čechy Morava Sliezsko Slovensko
1919 215734228 26024936 9969524 8,803.792
1920 80309459 5880634 3219717 4,989.920
1921 58079744 8130295 3086568 6,638.552
1922 137370413 41075582 10792140 18,970.084
1923 223804135 64899102 15022437 27,862.568

14 O priemysle Slovenska 192k, T. Sv. Martin 1924, 193.
15 Pravda Chudoby, roč. IV. č. 7, 1923.
16 O priemysle Slovenska, Turč. Sv. Martin 1923, 119.



Výšku vyplatených podpor nemôžeme považovať za verný obraz skutoč
nej nezamestnanosti. Buržoázni historici tvrdili, že mnohí nezamestnaní, 
najmä na Slovensku, o podporu sa nehlásili, a to vraj pre neznalosť pred
pisov o nezamestnaných. Skutočnosť však bola celkom iná. Nárok na pod
poru po vypršaní istej, najviac jednoročnej lehoty zanikal a potom do šta
tistiky nie sú započítaní tí, ktorí vlastnili nejaký majetok, hoci ich tento 
ani zďaleka nemohol uživiť. Keď sa nezamestnaný aj hlásil o podporu, 
často sa stávalo, zvlášť na Slovensku, že mu podporu ,z nepochopiteľných 
príčin neposkytli, alebo mu ju bez vysvetlenia vzali. Jasný obraz, koľko 
nezamestnaných poberalo štátnu podporu, nám ukazujú tieto fakty.17

Z 356.774 nezamestnaných dostávalo štátnu podporu 190.365 osôb a tých 
druhých 166.409 dostávalo almužnu od zamestnávateľov. Naproti tomu 
r. 1922 vydala Československá republika na vojenské ciele 3.118,846.222 
Kčs. Teda pre armádu a na zbrojenie sa vydalo 40 ráz viac ako na podporu 
nezamestnaných. Z položky 75 miliónov, ktorá bola venovaná na podporu 
nezamestnaných r. 1923, nemohli byť podporovaní nezamestnaní ani len 
tri mesiace. V tomto prípade dostal nezamestnaný — vydržiavateľ veľkej 
rodiny — maximum 200 Kčs na tri mesiace. Čo robili a ako mali žiť tí, 
ktorí podporu vôbec nedostali, o to sa buržoázni mocipáni vôbec nestarali. 
Miesto toho, aby sa prikročilo k radikálnemu riešeniu nezamestnaneckej 
otázky, pre nezamestnaných sa robily žobrácke sbierky. Takto riešená 
otázka nezamestnanosti nemohla byť východiskom sociálneho zlepšenia 
slovenského ľudu a preto robotníci práve tak ako drobní roľníci, trpiaci ne
dostatkom pôdy, ubíjaní konkurenciou, daňami, exekúciami a pod. i na
ďalej utekajú za prácou do cudziny.

*

Počiatky vysťahovalectva slovenského ľudu siahajú do druhej polovice 
XIX. stor. Pri riešení vysťahovaleckej otázky i za prvej ČSR musíme ko
rene vysťahovalectva hľadať najmä v hospodárskom a sociálnom položení 
širokých vrstiev slovenského pracujúceho ľudu, ako sme ich tu načrtli. 
Bola to predovšetkým nevyriešená roľnícka otázka a pomerne slabý slo
venský priemysel a dokonca jeho odbúravanie, ktoré spôsobilý také kata
strofálne slovenské vysťahovalectvo.

Pred prvou svetovou vojnou sa zo Slovenska priemerne sťahovalo 25.000 
osôb, po svetovej vojne, v novoutvorenej Československej republike sa vy
sťahovalecký prúd čiastočne oslabil, aby o niekoľko rokov opäť nadobudol 
predvojnové rozmery. Pred svetovou vojnou, podľa sčítania obyvateľstva 
z r. 1921, zo 100.000 obyvateľov sa priemerne vysťahovalo 877.26 ľudí. Po 
svetovej vojne sa do r. 1922 vysťahovalo z územia Slovenska 557.73 osôb.18 
V porovnaní s predvojnovým vysťahovalectvom to značí čiastočné oslabenie 
vysťahovaleckého prúdu. Postupne s odbúravaním slovenského priemyslu 
a so zbedačovaním širokých más slovenského ľudu vysťahovalectvo začína 
rapídne stúpať a čoskoro dosahuje predvojnový počet.

17 Pravda chudoby roč. IV. č. 7, 1923.
is o priemysle Slovenska, Turč. Sv. Martin 1923, 122.
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R. 1920 bolo na Slovensku vydaných 15.139 vysťahovaleckých pasov, 
r. 1922 už 18.540 a r. 1924 dosahuje počet vysťahovaleckých pasov do
konca 37.695.19 Podľa toho územie Slovenska opúšťalo v r. 1924 viac vy
sťahovalcov ako r. 1910 — teda v čase veľkého rozmachu predvojnového 
slovenského vysťahovalectva. Súvisí to najmä s neustálym snižováním ži
votnej úrovne, s nekonsolidovanými hospodárskymi pomerami na Sloven
sku. Česká veľkoburžoázia sa v týchto časoch zmocňuje najdôležitejších 
slovenských priemyselných závodov a jej politika úplného ničenia sloven
ského priemyslu značí úpadok akéhokoľvek priemyselného odvetvia na Slo
vensku.

Rad-radom zastavujú slovenské továrne výrobu a tisíce pracujúcich sa 
nachádza bez zamestnania. Dôsledok toho sa prejavil najmä v hromadnom 
vysťahovalectve, ktoré bolo r. 1924 o 100% väčšie ako r. 1910.

Ešte vypuklejšie sa nám prejavuje stav slovenského vysťahovalectva 
v porovnaní s prirodzeným prírastkom na Slovensku.20

1919 ........................................................  34.677
1920 ........................................................  36.220

, 1921 ....................................................... 50.971
1922 ........................................................  48.086
1923 ........................................................  56.893

Podľa toho zo Slovenska sa každoročne vysťahovala tretina až polovica 
prirodzeného prírastku obyvateľstva. Mnohí tvrdili, že vysťahovalectvo 
zo Slovenska je nevyhnutné, lebo Slovensko má veľký populačný prírastok, 
ktorý nemožno umiestniť doma. Nie je to však pravda, čo nám dokazuje 
súčasnosť, že územie Slovenska je schopné vyživiť ďaleko väčšie množstvo 
obyvateľstva, než aký žije doteraz na jeho území. Toto však v kapitalis
tickom spoločenskom poriadku nebolo možné, lebo buržoázia sa nikdy ne
snažila pomôcť pracujúcemu ľudu v jeho biede, ale práve naopak, snažila 
sa, aby z neho mala čo najväčší osoh. Vysťahovalci zo Slovenska sa regru
tovali najmä z poľnohospodárskych robotníkov a nekvalifikovaných robot
níkov. Keď roztriedime slovenských vysťahovalcov podľa jednotlivých za
mestnaní, zistíme, že najväčší počet dodával poľnohospodársky sektor. Je 
to i pochopiteľné, lebo problém poľnohospodárskych robotníkov a bezzem- 
kov bol na Slovensku ústredným problémom, ktorý ostal po utvorení repu
bliky nevyriešený. Účasť jednotlivých zamestnaní na slovenskom vysťa
hovalectve bola nasledujúca:21

Poľnohospodárstvo............................. 70.7 %
priemysel a živnosti........................ 10,9 %
obchod a doprava......................... 0,57%
verejná služba a voľné povolania . 0,17%
ostatné................................................. 17,6 %

19 Československý statistický vestník, Praha 1927, 21.
20 Statistická príručka republiky Československé, Praha 1928, 21.
21 Hospodárske rozhľady, roč. IV., č. 6, 276.
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Podľa uvedenej štatistiky sa nám jasne črtá prevaha vysťahovalcov 
z poľnohospodárskeho sektoru nad inými. Vysťahovalectvo z územia Slo
venska smeruje pred prvou svetovou vojnou a prvé roky po nej predovše
tkým do Spojených štátov. R. 1921 vydala vláda USA nový zákon o vysťa
hovalectve, ktorý nadobudol platnosť dňa 3. júna 1921. Podľa tohto zákona 
môže byť ročne pripustených z Československej republiky do Spojených 
štátov 14.269 osôb. Za základ sa vzaly 3% počtu Slovákov nachádzajúcich 
sa na území Spojených štátov podľa sčítania ľudu z r. 1910.

Ďalšie obmedzenie prisťahovalectva do Spojených štátov nadobúda plat
nosť 1. júla 1924. Odvtedy sa z Československej republiky mohlo prisťaho
vať 3.073 osôb.22 Kvóta sa určila dvoma percentami podľa sčítania obyva
teľstva z r. 1890. Týmto zákonom bolo slovenské vysťahovalectvo do Spo
jených štátov silne zredukované a vysťahovalecký prúd sa od toho času 
obracia iným smerom. Po tomto obmedzení smerujú vysťahovalci do zámor
ských štátov, najmä do Južnej Ameriky, a to do Argentíny a Brazílie. 
Z europských štátov je do predovšetkým Francúzsko, Rakúsko, Belgicko 
a Nemecko, ale to je už zväčša sezónneho rázu.

Slovenské vysťahovalectvo, na rozdiel od vysťahovalectva z českých kra
jín, vyznačuje sa svojráznymi špecifickými črtami. Vysťahovalci zo Slo
venska odchádzajú do cudziny s tým úmyslom, že po určitom čase sa 
s usporenými peniazmi vrátia na Slovensko. Naproti tomu vysťahovalci 
z českých krajín odchádzali natrvalo. Súvisí to jednak s túžbou sloven
ského ľudu po pôde. Slovenskí vysťahovalci boli z veľkej väčšiny domkári 
alebo bezzemkovia, ktorí mali kúsok pôdy a z usporených peňazí si chceli 
ešte niečo prikúpiť, aby sa takto stali samostatnými a nezávislými roľník
mi. Táto črta je charakteristická pre predvojnové i pre povojnové slo
venské vysťahovalectvo.

R. 1910—11 sa vysťahovalo23 
R. 1911—12 sa vysťahovalo 
R. 1912—13 sa vysťahovalo

8.673 Čechov a 
8.031 Čechov a 

10.362 Čechov a

21.145 Slovákov 
25.017 Slovákov 
25.923 Slovákov.

V tých istých rokoch sa vrátilo:
R. 1910—11........................................1.135 Čechov a 15.016 Slovákov
R. 1911—12 ................................... 1.088 Čechov a 12.481 Slovákov
R. 1912—13 ................................... 787 Čechov a 9.835 Slovákov.

Z uvedenej štatistiky vyplýva, že ani nie jedna desatina českých vysťa
hovalcov sa pred svetovou vojnou nevracala nazpät a odchádzala za hra
nice natrvalo. Iná bola situácia v slovenskom vysťahovalectve. Celkove 
môžeme konštatovať, že slovenské vysťahovalectvo bolo absolútne i rela
tívne vyššie ako vysťahovalectvo českých krajín. Slovenské vysťahovalec
tvo na rozdiel od českého bolo dočasného charakteru, lebo polovica vysťa
hovalcov sa vracala domov na Slovensko. Tak v rokoch 1910—11 sa ich

23 Statistickid príručka republiky Československé, Praha 1922, 27.
22 Vystéhovalecká politika Československé republiky, Praha 1927, 1.
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dokonca vrátilo až dve tretiny. 1911—12 polovica, v rokoch 1912—13 už 
iba tretina. Tento pokles súvisí jednak s ťažkými hospodárskymi pomermi 
a s blížiacou sa svetovou vojnou. Po svetovej vojne sa nám prejavuje ešte 
priaznivejšia situácia.24

Rok
Prisťahovalci do Spoj. štátov Vysťahovalci zo Spoj. štátov

Česi Slováci Česi Slováci

1919 105 85 412 1150
1920 415 3824 259 11.568
1921 1745 35.047 564 17.625
1922 3086 6001 4246 3451
1923 5537 6230 1716 387

Po r. 1920 sa však situácia mení a čím ďalej, tým viac slovenských vysťa
hovalcov sa sťahuje natrvalo.

Štatistika nám môže byť súčasne aj nepriamym ukazovateľom hospo
dárskych a sociálnych pomerov na Slovensku. V prvých dvoch povojnových 
rokoch bolo slovenské vysťahovalectvo nepatrné. V týchto rokoch je i prí
chod vysťahovalcov na Slovensko neobyčajne veľký. Priam katastrofál
nych rozmerov nadobúda r. 1921, keď bolo vydaných až 35.047 vysťaho
valeckých pasov.25

Je pochopiteľné, že po stúpajúcom terore buržoázie a nesplnených požia
davkách pracujúceho ľudu toto všetko sa odráža predovšetkým vo vysťaho
valectve. R. 1921 slovenský pracujúci ľud priam hromadne opúšťa Sloven
sko. Podľa predchádzajúcej štatistiky by sa nám zdalo, že rok 1922 prinie
sol pre slovenské vysťahovalectvo čiastočné zlepšenie. 3. júna 1921 vstúpil 
v Spojených štátoch do platnosti nový zákon o vysťahovalectve, ktorý ob
medzil ľubovoľný počet prisťahovalcov. Z Československej republiky sa 
mohlo vysťahovať 14.357 osôb. Od tohto času prevažná časť slovenských 
vysťahovalcov smeruje najmä do štátov Južnej Ameriky, do Argentíny 
a do Brazílie.

*

Trvalé vysťahovalectvo bolo v podstate vysťahovalectvom do Spojených 
štátov, kam prúdila najväčšia časť slovenských vysťahovalcov. Avšak po 
dvoch obmedzeniach prílivu vysťahovalcov títo smerujú najmä do Južnej 
Ameriky a neskoršie i do Kanady. Pre slovenských vysťahovalcov relatívne 
najlepšie podmienky sťahovania boly v Spojených štátoch. Tu sa slovenskí 
vysťahovalci usadzovali väčšinou v priemyselných centrách (Chicago, Pitts- 
bourgh, Cleveland). Väčšina z nich pracovala v baniach, pri vysokých 
peciach, v slievárňach a pod., a to za veľmi ťažkých podmienok. Pri nad-

24 Tamže, 1925, 449.
25 Tamže.
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ľudskej práci pre cudzie záujmy a cudzí kapitál nejeden vysťahovalec za
platil tu svojím zdravím, ba i životom ťažko zarobené groše.

Ešte horšia bola situácia slovenských vysťahovalcov v Argentíne, Bra
zílii, kde boli odkázaní úplne sami na seba. Dnes je ťažko predstaviť si 
situáciu slovenských vysťahovalcov, keď v cudzom prostredí, neovláda
júci reč, za ťažkých podmienok boli nútení hľadať si prácu, ktorej nebolo 
ani pre domácich robotníkov. Neznesiteľné vykorisťovanie a zbedačovanie 
pracujúceho ľudu na Slovensku a možnosť akej-takej obživy v cudzine ich 
zahnala i do takéhoto priam zúfalého, neznesiteľného postavenia. Boli to 
práve slovenskí vysťahovalci, ktorí vykonávali v cudzine i tie najposlednej- 
šie práce, aby si mohli zarobiť na skromné živobytie a poslať nejaký záro
bok „do kraja“ svojej rodine trpiacej biedu.

Vysťahovalci sťahujúci sa do Francúzska a Belgicka pracovali tiež za 
veľmi ťažkých podmienok, a to najmä v severofrancúzskych uhoľných ba
niach. Časť týchto slovenských vysťahovalcov vo Francúzsku pracovala 
v poľnohospodárstve, kde niekedy ostávali i natrvalo. Bolo by mylné do
mnievať sa, že vo Francúzsku boly lepšie hospodárske podmienky ako 
u nás. V tomto období prichádza i tu k mohutným štrajkom a francúzska 
robotnícka trieda sa dáva do zúfalého zápasu proti nesnesiteľnému vyko
risťovaniu. Kapitalisti neustále viac a viac vykorisťujú francúzsky prole
tariát a slovenskí vysťahovalci v mnohých prípadoch mali slúžiť ako štraj- 
kolomci.

Sezónne vysťahovalectvo tvorí pomerne veľkú skupinu. Boli to pre
važne poľnohospodárski robotníci, ktorí v čase poľnohospodárskych prác, 
od jari do jesene, odchádzali i na veľkostatky maďarských, nemeckých 
grófov a barónov. Sezónni vysťahovalci neodchádzali za hranice samostatne, 
ale po skupinách, vedení tzv. gazdom a usadzovali sa kolektívne na jednom 
mieste — veľkostatku. Sezónnemu vysťahovalectvu bude treba venovať 
osobitnú pozornosť.

Pomery sezónnych vysťahovalcov neboly onič lepšie ako iných vysťa
hovalcov. Boli dokonca pod dvojnásobným vykorisťovaním a to so strany 
zamestnávateľa-veľkostatkára a so strany gazdu-robotníckeho aristokrata.

Preto navždy ostanú v pamäti slovenského ľudu tie časy, keď celé slo
venské dediny „hnané žitia nevôľou“ stahovaly sa za prácou a chlebom 
do cudziny. Slovenské vysťahovalectvo bolo ťažkým údelom nášho pracu
júceho ľudu. Kapitalistické spoločenské zriadenie nemalo záujem, no ani 
nemohlo vyriešiť tento taký bolestivý problém pre slovenský pracujúci 
ľud. Túžba nášho ľudu sa splnila až po oslobodení našich národov slávnou 
Sovietskou armádou.

Slovenskému ľudu, doteraz tak zanedbávanému buržoáziou, otvorily sa 
nebývalé možnosti budovania krajšieho a radostnejšieho života. Dnes už 
môžeme o Slovensku s radosťou povedať to, čo povedal o ňom na IX. sjazde 
KSS s. Antonín Zápotocký: „Rodí sa nové Slovensko.“26

2в Protokol IX. sjazdu KSS, Bratislava 1950, 358.


