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Abstrakt  

Predkladaná bakalárska práca približuje hospodársky vývoj okresu Čadca medzi rokmi 

1918 až 1939. Zasadzuje ho do širšieho kontextu medzivojnového Československa pričom sa 

snaží nachádzať prejavy väčších hospodárskych cyklov a modernizačných procesov v rámci 

špecifík tohto ekonomicky zaostalého územia, pre ktoré sú charakteristické takmer úplná 

absencia priemyslu a surovinových zdrojov. Pramennou základňou práce sú fondy uložené v 

pobočke Štátneho archívu v Žiline v Čadci. Jedná sa hlavne o materiály Okresného 

živnostenského spoločenstva v Čadci. 

 

The following bachelor thesis studies the industrial development of the „Čadca district“ 

between the years 1918 and 1939. It is brought to the broader context of the interwar 

Czechoslovakia while attepting to find manifestations of greater industrial cycles and 

modernization processes in terms of this region specifics as an economically benighted area 

for which almost total absence of industry and raw materials sources is characteristic. The 

sources of information for the thesis are based on the fonds of the State Archive of Žilina 

situated in Čadca. The materials are mainly taken from the local trading company of the 

Čadca district. 
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1 Úvod 

Táto práca vznikla s niekoľkými zámermi na mysli. Jej prvým účelom je podať stručnú 

charakteristiku hospodárskej situácie v okrese Čadca a jej vývoja v medzivojnovom období. 

Chce poukázať na charakteristické znaky tohto územia, ktoré tento región spoluvytvárali. 

Pokúsi sa zachytiť modernizačné procesy v priebehu sledovaných dvadsiatich rokov ako je 

napríklad elektrifikácia či rozvoj automobilizmu a turistického ruchu. Chce ich zasadiť do 

širšieho kontextu Slovenska alebo ČSR a opäť poukázať na miestne faktory, ktorými boli tieto 

procesy ovplyvňované. Hospodársky vývoj chce tiež priblížiť na konkrétnych príkladoch 

z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a živností a ich ovplyvnenia hospodárskou krízou. 

Pokúsi sa poukázať na príchod nových remesiel a živností, spojených modernými 

technológiami a výrobnými postupmi a predajom luxusných a nových produktov. Za účelom 

prehľadnejšieho znázornenia týchto trendov boli zostavené tabuľky uvedené na konci tohto 

textu a v prílohe A. A v neposlednej rade by tak mala vzniknúť platforma na pripravovanú 

diplomovú prácu, ktorá sa bude podrobnejšie zaoberať pílami a mlynmi v okrese Čadca. Je ešte 

nutné uviesť dve technické poznámky. Okres Čadca na nachádza na severe regiónu Kysúc, jeho 

južnú časť zaberá okres Kysucké nové Mesto. Ale termín Kysuce v tomto texte označuje len 

okres Čadca. Rovnako remeslá, služby a obchod spadajú pod termín živnosti. Tam kde to nie 

je nutné presnejšie charakterizovať je preto používaný termín živnosti či živnostníci vo 

význame remeselníci, obchodníci, poskytovatelia služieb patriaci pod živnosti slobodné, 

remeselné a koncesované.  
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2 Zhodnotenie pramennej základne a sekundárnej literatúry 

Všetky fondy primárnej pramennej základne, z ktorých bude táto práca vychádzať sa 

nachádzajú v Čadčianskom archíve, ktorý spadá pod krajský Štátny archív v Žiline so sídlom 

v Bytči. Najpočetnejšie sú na nasledujúcich stranách zastúpené fondy Okresného 

živnostenského spoločenstva v Čadci (ďalej len Spoločenstvo). Jedná o zápisnice zo schôdzi 

tohto spoločenstva, ktoré boli od roku 1927 písané na stroji. Zápisnice sú chronologicky radené 

a viazané podľa jednotlivých rokov do pevnej väzby. Sú číslované avšak až na výnimky bez 

označených čísiel strán. Do sledovaného obdobia spadá 289 zápisníc zviazaných do 14 

zväzkov. Z údajov obsiahnutých v týchto zápisniciach boli zostavené tabuľky uvedená na konci 

tejto práce. Na štatistické údaje sú najbohatšie zápisnice z výročných valných zhromaždení 

spoločenstva, konaných zväčša v prvých dvoch mesiacoch kalendárneho roku. Údaje v nich 

však neboli zoradené podľa jednotného kľúča, boli rozptýlené v plynulom texte. Na týchto 

zhromaždeniach referoval tajomník spoločenstva Štefan Gábriš o vývoji členskej základe 

a o hospodárení spoločenstva v uplynulom roku. Bohužiaľ ani tieto najucelenejšie správy 

neobsahujú neprerušené rady štatistických údajov za celé sledované obdobie. Počet 

živnostníkov v jednotlivých obciach okresu bol uvedený len dvakrát. Jednotlivé remeslá 

a živnosti nie sú vždy označované rovnako, napríklad je niekedy udávaný len počet všetkých 

píl a v iných rokoch je tento údaj rozdelený medzi píly vodné a parné. Preto boli v tabuľkách 

údaje zlúčené do najvyšších spoločných menovateľov aby bolo možné zachytiť vývoj 

sledovaných aspektov v určenom období.  

Zápisnice zo schôdzi Spoločenstva tiež obsahujú cenné záznamy z každodenného 

hospodárskeho života regiónu, podnety a sťažnosti jednotlivých obchodníkov a živnostníkov 

ako aj interakciu Spoločenstva so štátnymi orgánmi. Tieto aspekty boli využité v jednotlivých 

kapitolách tejto práce pričom dôraz bol kladený na tie z nich, ktoré mali tendenciu sa opakovať, 

aby bolo možné zachytiť vývojové trendy v sledovanom období. Jednalo sa napríklad o vzťah 

obuvníctva k firme Baťa, otázku cien elektrickej energie či proti fušerstvu. 

Fondy učňovských škôl v Čadci a Turzovke obsahovali výhradne triedne výkazy. Z nich 

bolo možné vysledovať meniace sa počty žiakov a ich profesné zameranie. Tieto údaje spolu 

so zápisnicami z učňovských a tovarišských skúšok obsiahnutými vo fonde Spoločenstva boli 

spracované v kapitole o školstve a výchove dorastu.  

Chcel som do tejto práce zahrnúť aj informácie daňového charakteru získané z fondov 

Finančného riaditeľstva v Trenčíne. Tieto dokumenty však boli počas pomerne krátkeho času 

v ktorom táto práca vznikala presúvané z archívu v Bytči do archívu v Trenčíne a neboli preto 

bádateľsky dostupné.  

Tlačené pramene je možné rozdeliť do dvoch druhov. Prvé sú štatistického charakteru, 

vydávané štátnymi úradmi, najčastejšie Státním úřadem statistickým v rámci edície 

Československá statistika. Ich nevýhodou je, že nevychádzali dosť často na to aby bolo možné 

pomocou nich zaznamenať vývoj sociálnych a hospodárskych trendov v sledovanom období. 

Slúžia preto primárne ako sondy na porovnanie údajov zistených v dokumentoch Spoločenstva 

a na načrtnutie širšieho obrazu hospodárskej situácie v Československej republike. Druhým 
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typom tlačených prameňov sú publikácie lokálneho charakteru. Jedná sa o pamäte doktora 

Hálka, ktorý na Kysuciach pôsobil v prvej polovici 20. storočia a ktorého postrehy čiastočne 

oživujú inak suchú reč materiálov úradnej povahy.1 Posledné dve lokálne publikácie sú dôležité 

hlavne preto, lebo poskytujú údaje o období do roku 1925, teda do založenia Spoločenstva. 

Pokrývajú tak obdobie na pramene pomerne chudobné. 2 

Informácie o širšej perspektíve hospodárskeho vývoja ČSR v medzivojnovom období táto 

práca čerpala z diel pánov Hallona, Lacinu a Sekaniny.3 Údaje o doprave vychádzali 

z moderných diel od autorov Jančuru a Szojku,4 pričom druhá spomenutá obsahuje napriek 

svojmu prevažne popisnému charakteru sručný prehľad vývoja lokálnych železničných tratí, 

ktoré boli pre čadčiansky okres nesmierne dôležité.  

Do tejto doby nevyšla odborná publikácia, ktorá by sa zaoberala uceleným hospodárskym 

vývojom Kysúc. O to cennejšie sú preto články venujúce sa rôznym aspektom hospodárstva 

vychádzajúce v rade zborníkov, ktoré od roku 2004 vydáva Kysucke múzeum so sídlom 

v Čadci. Najviac zastúpeným druhom sekundárnej literatúry, ktorý však obsahuje najmenej 

použiteľných informácii sú monografie venujúce sa jednotlivým obciam, vychádzajúce 

spravidla pri príležitostí rôznych výročí. Obsahujú zväčša krátku kapitolu o hospodárskom 

živote v dedinách či mestách v medzivojnovom období avšak tieto informácie sú pomerne 

útržkovité a niekedy majú až anekdotický charakter, čo je samozrejme spôsobený tým, že nie 

sú primárne určené odbornému publiku. Výnimku predstavuje publikácia približujúca remeslá, 

obchod a živnosti v Turzovke,5 ktorá zahŕňa aj cennú stať o legislatívnom rámci týchto 

odborov.  

 

 

 

                                                           
1 HÁLEK, Ivan. Kysuce: Pokus lekára o sociologiu hornatých krajov Slovenska. Praha: Pavel Prokop, 1937. 

2 LACKO, Ján, Robert KLAČANSKÝ, Ján POROD a Ignác HAJNAL, ed. Kultúrny vývoj Kysúc (horných): v rokoch 1918 - 

1928. Čadca: Propagačná komisia P.S.J.S., 1928. 

LUPTÁK, Ludevít, ed. Severozápadné Slovensko: Publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu a turistiky. Banská 

Bystrica: Slovan. 

3 HALLON, Ľudovít. Industrializácia Slovenska 1918-1938: rozvoj alebo úpadok?. Bratislava: Veda, 1995. ISBN 80-224-

0410-1. 

LACINA, Vlastislav. Formování československé ekonomiky 1918-1923. Praha: Academia, 1990. ISBN 80-200-0199-9. 

SEKANINA, Milan. Kdy nám bylo nejhůře?: hospodářská krize 30. let 20. století v Československu. Praha: Libri, 2004. 

ISBN 80-7277-213-9. 

4 JANČURA, Mikuláš. Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918 - 1938. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-8152-556-8. 

SZOJKA, Ladislav. Dejiny lokálnych železníc na Slovensku. Bratislava: HMH, [2016]. ISBN 978-80-969725-5-5. 

5 GAJDIČIAR, Ivan, ed. Páni majstri: Remeslá, obchod a živnosti v Turzovke. Turany: Spolok priateľov Turzovky, 2003. 

ISBN 80-968757-4-4. 
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3 Charakteristika okresu Čadca 

Prvorepublikový okres Čadca nie je územne totožný s dnešným Čadčianskym okresom. 

Oba sa nachádzajú v Severnej časti Kysúc ale administratívnymi zmenami v druhej polovici 

20. storočia bola jeho rozloha zväčšená z 488 km2 v roku 1938 na dnešných 760 km2. Z toho 

pripadalo 155 km2 na role, 22 km2 na lúky, 133 km2 na pasienky a konečne 153 km2 na lesy.6 

Podľa prvého sčítania ľudu v novovzniknutej republike tu žilo 41 000 obyvateľov.7 Obývali 

obce Čadca, Čierne, Horelica, Makov, Olešná, Oščadnica, Makov, Podvysoká, Raková, Skalité, 

Staškov, Svrčinovec, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Zákopčie. Jediným mestom a zároveň 

hospodárskym a administratívnym centrom okresu bola Čadca majúca k roku 1929 5 698 

obyvateľov. Najľudnatejšia bola obec Turzovka s 8 327 obyvateľmi, rozkladajúca sa na viac 

ako 100 km2. V 60. rokoch 20. storočia sa od nej niekoľko obcí odčlenilo a ona sama získala 

štatút mesta. Obyvateľstvo bolo v drvivej väčšine slovenskej respektíve, podľa sčítacích hárkov 

československej národnosti. Česi, ktorých počet preto týmto spôsobom nevieme zistiť boli 

hlavne zamestnanci samosprávnych úradov, učitelia a železniční zamestnanci, vypĺňajúci 

v medzivojnovom období miesta chýbajúcej slovenskej inteligencie a kvalifikovanej pracovnej 

sily v doprave. Najpočetnejšiu menšinu tvorilo židovské obyvateľstvo pričom je však nutné 

odlišovať medzi národnostným a náboženským zaradením. Pokles židovskej populácie medzi 

rokmi 1921 a 1935 z 278 na 32 je spôsobený práve štatistickým prihlásením sa 

k Československému národu.  

 Jedná sa o hornatú oblasť ohraničenú zo západu Javorníkmi, zo severu Moravsko – 

sliezskymi Beskydami a z východu Kysuckými Beskydami. Táto skutočnosť mala 

pochopiteľne vplyv na hospodársku situáciu v regióne. Ten nedisponoval prakticky žiadnymi 

zásobami nerastných surovín a po roku 1922 žiadnym priemyselným podnikom. Vo svojom 

hornom toku tu preteká rieka Kysuca. Zvrásnený terén jej neumožňoval vytvoriť úrodnejšie 

naplaveninové nivy. Vrstva humusoidnej pôdy bola minimálna a odplavovaná. Nejednalo sa 

preto ani o poľnohospodársky vyvinutý región. Pôdu tak zaberali hlavne lesy a pasienky. 

Odlesňovanie formou ťažby a pastvy spolu s nevsiakavým flyšovým podložím a vysokými 

zrážkami typickými pre podhorský región spôsobovali časté povodne, tú s najväčším dopadom 

v roku 1925. O nestálosti vodného režimu svedčí aj fakt, že Kysuca má v bode svojho vtoku do 

Váhu priemerný prietok 17 m3/s pričom minimálny prietok je len 0,83 m3/s a maximálny až 

880 m3/s.8 Z tohto dôvodu bolo veľmi problematické využite vodnej energie, ktoré bolo bez 

veľkých finančných nákladov nutných na reguláciu toku takmer výhradne sezónne. Kysuca 

a ostatné vodné toky boli v medzivojnovom období v obmedzenej miere regulované v rámci 

núdzových prác a v okrese Čadca sa nachádzala len jedna spevnená hať jednoduchej 

konštrukcie.  

                                                           
6 LUPTÁK, Ludevít, ed. Severozápadné Slovensko:.... s. 51. 

7 Sčítanie ľudu v republike Československej zo dňa 15. februára 1921. II. diel, . 3. čiasť. Praha: Státní statistický úřad, 1925. 

s. 62. 

8 Rieka Kysuca. Spoznaj.eu [online]. [cit. 2019-08-10]. Dostupné z: http://www.spoznaj.eu/rieka-kysuca. 
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 Obyvateľstvo bolo zamestnané prevažne v primárnom sektore, v poľnohospodárstve 

a ťažbe dreva. Poľnohospodárstvo bolo presýtené pracovnými silami a v niektorých lokalitách 

dokonca ešte nebol uskutočnený prechod od trojpoľného systému k striedavému hospodáreniu.9 

O jeho celkovej nevýkonnosti svedčí fakt, že hektárový výnos pšenice na Kysuciach dosahoval 

9 q pričom celoslovenský priemer bol 13,2 q.10 Drevo poskytovalo vítaný zdroj sekundárneho 

zamestnania, či už pri jeho ťažbe alebo technologicky nenáročnom spracovaní buď na 

jednoduchých pílach alebo v domácnostiach počas zimných mesiacov, napríklad pri rozšírenej 

výrobe šindľa. Priložená tabuľka č. 1. ukazuje počet a pomer zamestnania obyvateľstva 

v jednotlivých odboroch. Ak za znak modernizačného procesu považujeme prechod 

pracovníkov z primárneho do sekundárneho a terciárneho sektoru tak porovnanie s rovnakými 

kategóriami pre Slovensko nám ukážu zaostalosť tejto oblasti. Horšie na tom z Československej 

republiky boli len niektoré časti Podkarpatskej Rusi.  

 Na zaostalosť, chudobu a s tým spojený alkoholizmus spomínajú všetci pamätníci 

a tieto motívy sú nosné v dielach Petra Jilemnického, ktoré sa ku Kysuciam viažu po jeho 

dvojročnej osobnej skúsenosti. Boj proti alkoholizmu, takzvané „odalkoholizovanie Kysúc“ sa 

často vyskytuje aj v dokumentoch Spoločenstva, najmä pri udeľovaní hostinských 

a výčapníckych koncesií. Doktor Hálek vo svojich spomienkach uvádza: „V Čadci som býval 

temer v súsedstve krčmy. .... Do tejto krčmy chodili menovite čadčianskí kopaničiari. Každú 

nedeľu a sviatok, keď sa vracali z kostola, v krčme a v celom jej okolí to len tak hučalo. Pod 

chviľu bolo počuť opitý krik a pod chvíľu krčma vychrlila zo seba kŕdeľ tackajúcich sa ľudí 

oboch pohlaví.“11 Tento doktor, ktorý prišiel na Kysuce ešte pred prvou svetovou vojnou a pod 

vplyvom Marxa a Tolstého očakával kraj obývaný „zdravými divochmi“ neskazenými 

priemyslom a mestskou civilizáciu bol čoskoro konfrontovaný s ďalším aspektom naviazaným 

na tunajšie sociálne a hospodárske pomery. Jednalo sa o vysokú úmrtnosť a rozšírenie dvoch 

chorôb, tuberkulózy a trachómu, spojenými s podvýživou a zlou hygienou. Alarmujúca bola 

tiež kojenecká úmrtnosť. Hálek cituje Dr. Stodolu, ktorý uvádza že z 1000 detí narodených na 

Kysuciach sa v roku 1900 prvého roku života nedožilo 212.12 Počas medzivojnového obdobia 

sa síce situácia čiastočne zlepšila ale čadčiansky okres aj tak dosiahol smutného prvenstva 

v republike, keď tu k roku 1935 na 1000 detí umieralo 187, pričom v Čechách to bolo 116, na 

Morave a v Sliezsku 103 a na Slovensku 145.13  

 

 

 

 

                                                           
9 LACINA, Vlastislav. Formování československé ekonomiky..... s. 42. 
10 Tamtiež s. 44. 

11 HÁLEK, Ivan. Kysuce: Pokus lekára o sociologiu hornatých krajov Slovenska. Praha: Pavel Prokop, 1937. s. 22.  
12 Tamtiež s. 15. 
13 Tamtiež s. 25.  
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4 Priemysel, remeslá, obchod a živnosti 

 

4.1 Priemysel 

O existencii skutočného priemyslu možno v okrese Čadca hovoriť len v prvých troch 

rokoch novozaloženej republiky. V roku 1922 bola totiž zatvorená fabrika na výrobu súkna. 

Tento podnik, patriaci pod koncern Súkenných tovární v Žiline zamestnával ešte rok predtým 

496 robotníkov. Kapitálovú účasť v ňom po roku 1918 prevzali slovenskí a českí podnikatelia 

ale ani to na úpadku nič nezmenilo. Prípad tejto súkennej fabriky možno do istej miery 

považovať za typický pre mnohé priemyselné podniky na Slovensku po skončení prvej svetovej 

vojny. Jednak stratil veľkú časť svojich odbytísk, ležiacich teraz za colnou bariérou 

v Maďarsku a druhak sa dostal do priamej konkurencie s omnoho vyspelejšími podnikmi 

v českých krajinách.14 Kombinácia týchto faktorov viedla k ukončeniu výroby. Robotníkom 

bola vyplatená kompenzácia v súhrnnej výške 300 000 Kč. Strojové vybavenie bolo 

demontované a malo byť prevezené do fabriky v Záhrebe, k čomu však nedošlo.15 O tom, akú 

ranu to predstavovalo pre celý okres svedčí fakt, že sa počas celého medzivojnového obdobia 

nepodarilo nájsť zmysluplné využitie prázdnych továrenských objektov, v ktorých len na krátku 

dobu sídlila vojenská posádka. S výnimkou následnej krátkej existencie fabriky na spracovanie 

rýb, ktorá zamestnávala 50 ľudí tak priemysel v okrese Čadca zanikol. Najvýznamnejšími 

priemyselnými podnikmi pre miestnu populáciu sa tak stali tie ležiace mimo okres, či už 

v Žiline ale hlavne v Ostravsko karvinskom regióne. Nielen fabriky ale aj tunajšie bane 

poskytovali zamestnanie mnohým Kysučanom. A práve blízkosť tejto na nerastné suroviny 

bohatej oblasti vzbudila nádeje na možnosť objavenia ložísk aj v okolí Čadce. Prieskumná 

činnosť sa zamerala na uhlie a hlavne ropu, ktorej prítomnosť bola indikovaná jej prirodzeným 

prameňom v Turzovskej časti Korňa. Prvé pokusy sa uskutočnili v katastri Svrčinovca už 

v roku 1913. Vŕtacia súprava tu našla ropu v hĺbke 1 400 m a uhlie v hĺbke 950 m. Tieto údaje 

však boli príliš vysoké na ekonomickú ťažbu a tak bola veža v roku 1919 demontovaná. 16 

Nasledovali vrty priamo v Korni, avšak po laboratórnych skúškach sa ukázalo, že ropa je 

nekvalitná, s vysokým obsahom síry a navyše drevená vrtná veža krátko po zahájení ťažby 

zhorela a už nebola obnovená.17 Potom pokusy na nejakú dobu ustali a boli obnovené až v roku 

1936 a zastrešené Štátnymi naftovými dolami v Gbeloch. Vŕtalo sa tentokrát v Olešnej ale opäť 

bez úspechu. Jediným prínosom celého podniku bol fakt, že v ňom našlo zamestnanie 24 

miestnych obyvateľov.18 Pokusy o využite Korňanskej ropy sa posledný krát opakovali za 

druhej svetovej vojny pod nemeckým dohľadom ale tiež bez úspechu. Jediným zdrojom 

                                                           
14 HALLON, Ľudovít. Industrializácia Slovenska 1918-1938: rozvoj alebo úpadok?....... s. 44. 

15 KOLEKTÍV autorov. Čadca: monografia mesta. Čadca: Mesto Čadca a Spolok priateľov Čadce, 2005. ISBN 80-89172-03-

2. s. 77. 
16 Gardista, Ročník 3. Číslo 137. s. 9. 

17 LACKO, Ján, Robert KLAČANSKÝ, Ján POROD a Ignác HAJNAL, ed. Kultúrny vývoj Kysúc (horných): v rokoch 1918 - 

1928. ..... Čadca: Propagačná komisia P.S.J.S., 1928. s. 59.  

18 PAŠTERNÁK, Ladislav a kol. Staškov 1614 – 2014: 400 rokov obce. Čadca: Magma, 2014. ISBN 978-80-971718-2-7. s. 

84. 
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nerastných surovín v okrese tak zostal kameň a hlina vhodná na manuálnu výrobu tehál 

a strešnej krytiny. 

4.2 Obchod, remeslá a živnosti 

K zrušeniu cechov a k začiatku živnostenského podnikania došlo v uhorskej časti 

monarchie až prijatím priemyselného zákona č. VIII/1872 z 22. februára. Došlo tak 

k oneskoreniu vývoja v porovnaní s Predlitavskom, kde bol živnostenský zákon podobného 

charakteru v platnosti od roku 1859. Prvky z tohto zákona boli do uhorského systému začlenené 

novelou číslo XVII/1884.19 Obchod, remeslá aj živnosti sa podľa tohto nariadenia riadili až do 

roku 1924, kedy bol prijatý nový priemyselný zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej 

Rusi číslo 259/1924. Ten nanovo rozdelil živnosti na slobodné, majúce len podmienku 

ohlasovania, koncesované, na ktorých prevádzku bolo nutné vlastniť úradne vydanú koncesiu 

a remeselné, pri ktorých sa záujemca musel preukázať dokladom odbornej spôsobilosti, 

najčastejšie výučným listom. Zákon zároveň nariaďoval založenie Okresných živnostenských 

spoločenstiev. Vznikali tak stavovské organizácie, ktorých existencia živnostníctvu chýbala od 

zrušenia cechov. Mali plniť niekoľko funkcií. Schvaľovali vydávanie koncesií 

a živnostenských oprávnení, plnili štatistickú funkciu, nakoľko členstvo v nich bolo povinné. 

Tým zároveň bojovali proti fušerstvu, to znamená neoprávnenému vykonávaniu živnosti. 

Vydávali dobrozdania k návrhom a zákonom týkajúcich sa hospodárskeho života. Pomáhali pri 

určovaní výšky daní. Mali dozor nad vzdelávaním odborného dorastu a v neposlednom rade 

fungovali ako prostredník, tlmočiaci požiadavky členov smerom k orgánom štátnej správy 

a z tohto titulu fungovali aj ako nátlaková skupina. Ich význam bol zmenšovaný v druhej 

polovici 30. rokov keď začali vznikať spoločenstvá združujúce živnostníkov nie na základe 

okresov ale na základe profesií. Zastrešujúcim orgánom živnostenských spoločenstiev bola 

Ústredná rada živnostenských spoločenstiev so sídlom v Turčianskom svätom Martine.  

 Priblížiť vývoj jednotlivých remesiel a živností v sledovanom období na sledovanom 

území je nad možnosti rozsahu tejto práce. V snahe zachytiť obecnejšie trendy boli zostavené 

tabuľky číslo 2. 3. a 4. vychádzajúce z výročných správ Spoločenstva a udávajúce stav 

jednotlivých remesiel, obchodov a živností ku koncu daného kalendárneho roku. Tabuľka 

A uvedená v prílohe zobrazuje počty žiadostí o udelenie všetkých druhov živnostenských 

oprávnení, ktoré boli predložené predstavenstvu spoločenstva a zároveň uvádza ku koľkým 

z nich toto zaujalo kladné stanovisko. Problematickým faktom zostáva, že materiály 

Spoločenstva, na základe ktorých boli tabuľky zostavované nerozlišujú medzi aktívnymi a len 

prihlásenými živnosťami a že údaje máme až od rokov 1925 respektíve 1928. Aj tieto roky nám 

však dovoľujú pokryť obdobie najdynamickejšej hospodárskej modernizácie ako aj 

hospodárskej krízy. Aké trendy teda z tabuliek vyplývajú? Za prvé, v celom sledovanom období 

počty prihlásených živností ako aj počty členov Spoločenstva stúpajú a to bez ohľadu na 

hospodársku krízu. O obrate v jednotlivých živnostiach by nám viac povedali pramene 

z daňovej správy, ktoré však bohužiaľ neboli k dispozícii. Nárast počtu živností je však 

spôsobený nárastom v skupine slobodných živností, na ktorých vykonávanie nebola potrebná 

dokladovaná spôsobilosť a aj nároky na materiálne a strojové vybavenie boli najmenšie, čo 

                                                           
19 GAJDIČIAR, Ivan, ed. Páni majstri: Remeslá, obchod a živnosti v Turzovke. ..... s. 27.  
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týmto odborom dodávalo v čase krízy na atraktivite a flexibilite. Živnosti remeselné 

a koncesované oproti tomu k roku 1933 vykazujú pokles. Tento pokles je najviditeľnejší 

u remesiel naviazaných na stavebný ruch, ako sú tesári a murári. Ten bol v krízových rokov 

všeobecne v útlme a zákazníci sa pre nižšie ceny uchyľovali častejšie k fušerom. Naproti tomu 

sú remeslá, ktoré vykazujú stabilné čísla, napríklad kováči, mäsiari, sklári či fotografovia. To 

bolo spôsobené tým, že sa jednalo o živnosti ku každodennému životu potrebnejšie alebo 

a živnosti špecializované, ktorých počet po nasýtení trhu neklesal.  

 Ďalším javom, ktorý môžeme z uvedených tabuliek vyčítať je postupné prenikanie 

nových, moderných technológií a výrobných postupov, luxusných tovarov a objavovanie sa 

profesií s nimi spojenými. Trh pre tieto živnosti bol obmedzený, preto sa objavujú v malých 

množstvách, väčšinou len v jednotkách a to najčastejšie od polovice 30. rokov. Patria sem 

všetky živnosti spojené s firmou Baťa, oprava automobilov, predaj zbraní, rádioprijímačov, 

fotopotrieb, športového vybavenia. V závere 30. rokov sa do zloženia živností prejavila aj 

zvýšené ohrozenie republiky zo zahraničia a to udelením dvoch povolení na predaj plynových 

masiek.  

 Najpočetnejšie zastúpenou živnosťou, ktorá sa zároveň najčastejšie vyskytuje v agende 

Spoločenstva je živnosť hostinská a výčapnícka. Tá bola charakteristická v niekoľkých 

ohľadoch. Tým, že bola viazaná na koncesiu, mohlo Spoločenstvo pomerne účinne regulovať 

množstvo jej držiteľov. Snažilo sa touto cestou bojovať s rozšíreným alkoholizmom. Zákon 

stanovoval všeobecnú potrebu obyvateľstva množstvom 500 občanov na jednu koncesiu. 

Zároveň však pohostinstvo či výčap predstavovali v chudobnom a alkoholom zamorenom 

regióne lákavú vidinu zisku. K množstvu držiteľov tejto koncesie musíme však pripočítať aj 

živnostníkov majúcich oprávnenie na predaj piva a vína a na predaj liehu v uzavretých fľašiach 

ako aj množstvo nelegálnych krčiem, zásobovaných často liehom pašovaným z Poľska. 

Smerom k žiadateľom o koncesiu však predstavenstvo Spoločenstva nemalo len snahu 

regulovať a obmedzovať. Snažilo sa o podporu príkladných podnikov, spojených s možnosťou 

ubytovania, ktoré mali potenciál pozdvihnúť turistický ruch. Ten sa so smenou životného štýlu, 

nárastom prostriedkov a väčším množstvom voľného času v republike zväčšoval a živnostníci 

v ňom videli jednu z mála príležitostí vzniku nových pracovných miest v okrese. Pri 

posudzovaní žiadostí sa tak brali do úvahy mnohé faktory, napríklad zariadenie a vzhľad 

objektu, miestna potreba obyvateľstva, bezúhonnosť žiadateľa, blízkosť podnikov rovnakého 

druhu a aj už spomínaná možnosť rozvoja cestovného, v dobovej terminológii cudzineckého 

ruchu. Faktorov však bolo omnoho viac, k pozitívnemu vyjadreniu k žiadosti napríklad prispelo 

ak bol žiadateľ národne sa prejavujúci či dokonca legionár. Naopak rodinný príslušníci 

železničných zamestnancov mali získanie koncesie sťažené, argumentovalo sa tým, že im štátne 

zamestnanie a prípadná penzia poskytujú dostatok prostriedkov na obživu. Žiadatelia si tieto 

drobné postupy osvojili a čoskoro si vyvinuli pomerne prepracovaný systém žiadostí. Obvyklé 

bolo najprv si požiadať o zriadenie obchodu s miešaným tovarom, ktorého majiteľ mal po troch 

rokoch prednostný nárok na udelenie koncesie. Podľa tabuľky A tieto žiadosti vrcholili v roku 

1930. Následne bola miestna potreba obyvateľstva podľa zákona nasýtená a koncesie sa 

udeľovali v obmedzenom počte. Aj tak bola koncentrácia týchto podnikov vysoká, napríklad 

v obci Podvysoká, ktorá mala 627 obyvateľov boli dva hostince a jeden predaj liehu vo 
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fľašiach.20 Opatrením na podporu turistického ruchu bol prípad z roku 1934. Odbor 

československých turistov v Moravskej Ostrave vybudoval na moravskej strane hranice pri 

Makove takzvanú „Masarykovu chatu“ a investoval tiež do výstavby ciest vedúcich k tomuto 

zariadeniu. Na slovenskej strane, vo vzdialenosti 1 kilometer bola osada, v ktorej chcel žiadateľ 

zriadiť hostinec. Keďže by tým bola ohrozená rentabilnosť prevádzky nového a moderného 

podniku, intervenovalo pražské ústredie Odboru československých turistov cez Bratislavskú 

pobočku u Štefana Lacka. Ten bol nielen predsedom Odboru československých turistov 

v Čadci ale aj členom predstavenstva Spoločenstva. To sa následne rozhodlo, že v okolí tejto 

lokality nebude povoľovať žiadne hostince. 21 

 V poslednej časti tejto stati by som chcel priblížiť jeden výrobný odbor,tak povediac 

prípadovú štúdiu konfliktu medzi starými a modernými výrobnými metódami, procesu nástupu 

priemyselnej výroby pri ktorej nakoniec zanikajú remeslá na pomedzí masovej produkcie. 

Jedná sa o spory obuvníkov s firmou Baťa. Keďže obuvníci tvorili nezanedbateľnú časť 

členskej základne Spoločenstva, vystupovalo toto pri každej vhodnej príležitosti v ich prospech. 

Snažilo sa zamedziť rozširovaniu Baťových pobočiek. Už v apríli roku 1927 neschválili Baťovi 

žiadosť o otvorenie správkarne obuvi v Čadci, lebo poverený námestník, ktorý mal živnosť 

v jeho zastúpení prevádzkovať nepredložil výučný list z obuvníckeho odboru. Obuvníci okresu 

si boli hrozby, ktorú táto firma pre nich predstavovala dobre vedomí a preto vzápätí poslali do 

Zlína list, v ktorom žiadali, aby Baťa bral ohľad na tunajšie pomery a ťaživú sociálnu situáciu 

remeselníkov a svoju žiadosť odvolal.22 Netreba snáď dodávať, že ich prosba zostala 

nevypočutá. S rovnakým odôvodnením bola zamietnutá aj ďalšia žiadosť o zariadenie 

správkarne obuvi v Turzovke.23 V nasledujúcom roku zamietlo predstavenstvo Spoločenstva 

ďalšie tri žiadosti s prípisom, že : ,,obuvnícky priemysel v okrese je zriaďovaním týchto 

správkarní dotyčnou firmou úplne zničený a v obciach nie je vôbec potrebné zriaďovanie 

týchto.“24 Tu je však nutné poznamenať, že Okresný živnostenský úrad, ktoré mali v týchto 

záležitostiach posledné slovo, zamietavé stanovisko Spoločenstva ignoroval a otvorenie 

prevádzok povolil. Jednalo sa o vzácnu výnimku v schvaľovacom procese, ktorý inak medzi 

týmito inštitúciami prebiehal v zhode. Spoločenstvo nevyužilo svoje právo odvolať sa 

s poukazom na fakt, že : „ Spoločenstvo čiste z morálnych povinností voči ukrivdeným 

a zničeným obuvníkom z okresu udelenie oprávnenia ... neodporúčalo, lebo výlučne táto firma 

ničí aj tak chudobý stav obuvnícky, súc si však vedomé toho, že firma táto má po stránke 

preukazu spôsobilosti všetko oprávnenie na sriaďovanie týchto filiálok.“ 25 Nasledujúce žiadosti 

už boli schválené s pripojením suchej poznámky, že sa tak deje pod tlakom legislatívy a napriek 

záujmom živnostníkov. Predstavenstvo Spoločenstva však voči Zlínskej firme zostávalo 

nepriateľsky a niekedy až paranoidne naladené. Tak napríklad, keď Baťa ohlásil zriadenie 

zberne gumených, textilných, sklenených, kovových a kožených odpadkov na ich opravu 

a ďalší predaj, bola mu táto obratom zamietnutá aj keď zápisnica jasne konštatuje, že členovia 

predstavenstva nevedeli, čo si majú pod takto definovanou živnosťou predstaviť. Na to, aby 

                                                           
20 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 57 predstavenstva OŽSČ z 18. apríla 1929. 
21 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 162 predstavenstva OŽSČ zo 17. apríla 1934. 
22 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 24 predstavenstva OŽSČ z 12. apríla 1927. 
23 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 87 predstavenstva OŽSČ z 21. augusta 1930. 
24 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 103 predstavenstva OŽSČ z 3. septembra 1931. 
25 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 109 predstavenstva OŽSČ z 21. októbra 1931. 
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v tom videli ďalšie ohrozenie stačilo, že žiadateľom bol Baťa. Zamietnutie zdôvodnili aj tým, 

že zber odpadkov predstavuje v chudobných oblastiach možnosť zárobku na úrovni charity a že 

by tak boli postihnutí najchudobnejší občania.26 Aj táto prevádzka však bola Okresným úradom 

nakoniec povolená. Snahy Spoločenstva tak nedokázali expanziu firmy Baťa zastaviť a tá 

k roku 1938 v okrese vykazovala 4 predajne obuvi a doplnkov, 2 pedikúry, 6 opráv obuvi 

a jeden obchod s odpadom. Počet obuvníkov v okrese stagnoval.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 227 predstavenstva OŽSČ z 11. mája 1937. 
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5 Finančné ústavy 

Počas celého medzivojnového obdobia trpeli podnikatelia na Kysuciach nedostatkom 

kapitálu. Táto situácia vyplývala z niekoľkých historických skutočností. Bankovníctvo bolo na 

území Slovenska málo rozvinutým sektorom. Menšie ústavy ľudového peňažníctva tu neboli 

zďaleka tak rozšírené ako v historických krajinách. Pred vojnou môžeme hovoriť o tridsiatich 

šiestich slovenských peňažných ústavoch s dvadsiatimi štyrmi pobočkami. Ich kapitál tvorilo 

13 miliónov korún a ich podiel na uhorskom akciovom bankovom kapitále bol len 0,5%.27 Pre 

porovnanie, české finančné ústavy disponovali v rovnakom období kapitálom vo výške 1022 

milióna korún pri 13,3% podiely na rakúskom trhu. Po vzniku republiky a po zahájení 

nostrifikačného procesu začal byť nemecký a uhorský kapitál na Slovensku nahrádzaný 

českým. Obzvlášť agilne si v tomto smere počínala Živnobanka spolu s Pražskou úverovou 

bankou a Českou prumyslovou bankou.28  

V sledovanom období boli v Čadčianskom okrese prítomné tieto ústavy: filiálka Slovenskej 

banky v Čadci, Roľnícka vzájomná pokladnica v Čadci, Slovenská pomocná pokladnica, 

družstvo s ručením obmedzeným v Čadci, Úverové družstvo v Turzovke a Reifaisenka vo 

Vysokej nad Kysucou. Do roku 1935 boli prítomné aj pobočky Úverovej banky a Považskej 

agrárnej a priemyselnej banky, tie však po ich krachu prevzala a následne uzavrela Legiobanka. 

Výber z týchto inštitúcii obchodníkom a živnostníkom nestačil a to z toho dôvodu, že dostatok 

prostriedkov na väčší úver mali len Slovenská banka a Roľnícka vzájomná pokladnica, tie ho 

však poskytovali ťažkopádne a s vysokým úverom. Riešenie sa snažili nájsť dvoma spôsobmi 

– založením vlastného úverového družstva a prilákaním ďalšieho, solventného finančného 

ústavu. V tomto smere preferovali Mestskú sporiteľňu v Žiline, na ktorej konte malo samotné 

Spoločenstvo uloženú časť svojich prostriedkov a s ktorej službami boli jeho členovia spokojní. 

Mestská sporiteľňa v roku 1935 skutočne požiadala o povolenie zriadiť v Čadci filiálku. Toto 

bolo obratom schválené avšak pobočka nebola nikdy otvorená a to ani po opakovaných 

urgenciách zo strany Spoločenstva.29 Túto skutočnosť jeho podnikatelia ťažko znášali už len 

preto, že predchádzajúcom roku prišlo Spoločenstvo o 4900 Kč keď Agrárna a priemyselná 

banka v Žiline vyhlásila insolvenciu. Rovnako ako súkromníci prišli o časť vkladov po uzavretí 

dvoch spomínaných pobočiek Legiobankou.30 

 Rovnako neúspešné boli snahy o založenie vlastného ústavu. Prvý krát bola táto otázka 

nastolená tesne po založení Spoločenstva v decembri 1925 ale pre nezáujem členstva bola 

odložená. Otvorená bola opäť v roku 1928 a boli v tomto ohľade dokonca podniknuté 

konkrétne kroky. Tajomník Štefan Gábriš nadviazal korešpondenciu so Sväzom živnostenských 

úverných ústavov na Slovensku a vyzval ho, aby jeho zamestnanci prišli takýto ústav do Čadce 

založiť. Zamietavá odpoveď prišla vzápätí spolu s vysvetlením, že štátna subvencia na tieto 

účely bola už vyčerpaná.31 Nastupujúca hospodárska kríza spolu s faktom, že ministerstvo 

financií vyčlenilo na podporu 150 miliónov korún opäť podnietili záujem o založenie družstva. 

                                                           
27 LACINA, Vlastislav. Formování československé ekonomiky 1918-1923..... s. 46.  

28 HALLON, Ľudovít. Industrializácia Slovenska 1918-1938: rozvoj alebo úpadok?. ...s. 48. 
29 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 181 predstavenstva OŽSČ z 15. marca 1935. 
30 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 164 predstavenstva OŽSČ z 26. júla 1934. 
31 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 41 predstavenstva OŽSČ z 5. novembra 1928. 
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Na začiatku 30. rokov disponovalo Spoločenstvo voľnými finančnými prostriedkami, 

nazhromaždenými za predchádzajúcej konjunktúry a rozhodovalo sa o ich využití. V zásade sa 

reálne zvažovali dve možnosti, založenie ústavu alebo stavba Živnostenského domu ako sídla 

Spoločenstva s možnosťou prenajímať priestory. Keďže proti stavbe boli členovia bývajúci 

mimo Čadcu, rozhodlo sa predstavenstvo myšlienku opustiť a intenzívnejšie sa venovať 

založeniu finančného ústavu. Za týmto účelom bola založená komisia a aby nezostalo len pri 

slovách začalo sa okamžite s upisovaním kapitálu. Podnikateľ Schlusser upísal 1000 Kč, 

predseda skúšobnej komisie hodinár Menkyna tiež a starosta Spoločenstva 500 Kč, ktoré si 

však musel k tomuto účelu vypožičať.32 Počiatočný optimizmus však opadol po tom, čo sa 

k celej záležitosti opäť vyjadril Sväz živnostenských úverných ústavov na Slovensku. Ten 

uviedol, že minimálne prostriedky potrebné k založeniu úverového družstva sú 40 000 Kč 

upísaného akciového kapitálu a 300 000 Kč uložených vkladov. Pričom samotný Sväz môže 

poskytnúť len 40 000 Kč ako reeskontný úver a 3 000 Kč na zariadenie a vybavenie kancelárie 

družstva. Vznikol tak konflikt medzi členmi komisie. Tí bohatší z nich, reprezentovaní 

Schlusslerom tvrdili, že takto projektovaný úverový ústav by mohol poskytovať len malé 

pôžičky o ktoré oni nestoja. Menkyna argumentoval, že tento druh družstiev slúži v prvom rade 

na podporu menších živnostníkov. Nakoniec sa dospelo ku kompromisnému riešeniu, ktoré 

spočívalo v tom, že sa na náklady Spoločenstva natlačia letáky a dotazníky, pomocou ktorých 

sa zistí záujem u obyvateľstva.33 Tento záujem bol však tak malý, že začiatkom roku 1933 

Spoločenstvo od svojho zámeru opäť upustilo. Podieľala sa na tom bezpochyby aj prehlbujúca 

sa hospodárska kríza. Situácia sa nezlepšila ani za priaznivejších hospodárskych pomerov 

v druhej polovici 30. rokov a živnostníci z Čadce a jej okolia tak naďalej zostali odkázaní na 

nevýhodné pôžičky poskytované malým množstvom finančných inštitúcií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 117 predstavenstva OŽSČ z 3. marca 1932. 
33 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 120 komisie pre úverový ústav OŽSČ zo 4. apríla 1932. 
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6 Elektrifikácia 

Proces elektrifikácie ako jeden z najdôležitejších javov modernizácie spoločnosti 

prirodzene neobišiel ani územie Kysúc. Nástup elektrickej energie je neodmysliteľne spojený s 

takzvanou druhou priemyselnou revolúciou od konca 80. rokov 19. Storočia. Počas nej sa 

zmenila štruktúra priemyselnej výroby a do popredia sa dostali nové zdroje energie, či už 

elektrina alebo motory s vnútorným spaľovaním. Právny rámec elektrifikačného procesu v 

celom Uhorsku stanovoval Zákon o elektrifikačnom živnostníctve z roku 1884, ktorý s 

niekoľkými úpravami zostal v platnosti až do roku 1919. Zákon nestanovoval technické 

parametre elektrifikácie a celý proces tak prebiehal spontánne. Na počiatku systematickej 

elektrifikácie novovzniknutého Československa stálo prijatie tzv. „Elektrifikačného zákona“ v 

júli 1919. Ten pevne ukotvil technické parametre novobudovaných a zjednocovaných 

elektrických sústav. Na jeho základe začali vznikať regionálne elektrifikačné podniky, v 

ktorých mal štát svoj kapitálový podiel vo výške najmenej 50%. Na Slovensku ich postupne v 

smere zo západu na východ bolo založených šesť s centrami v Bratislave, Žiline, Banskej 

Bystrici, Komárne a Košiciach.34 Tieto spoločenstvá mali štatút všeužitočných podnikov čo im 

dávalo výsadne postavenie na trhu s energetikou. Ich hlavnou úlohou bolo posunúť 

elektrifikáciu z lokálnej na regionálnu úroveň, budovať vedenia spájajúce menších výrobcov 

elektriny, ktorých pod seba postupne začleňovali. Výstavba vlastných, výkonnejších elektrární 

bola na programe až v neskoršej fáze. Pre prevažne agrárnu slovenskú spoločnosť mal tiež 

veľký význam zákon o podpore elektrifikácie vidieka z roku 1926, ktorý so sebou priniesol 

ďalšie investície do oblastí, kde by inak malý počet odberateľov rozptýlený na veľkom území 

elektrifikáciu zaťažoval. Hlavnou podstatou sústavnej elektrifikácie sa však mal stať prechod 

od lokálnych zdrojov k centrálnym elektrárňam a k rozvodnej sieti diaľkových vedení. Tento 

proces bol však finančne aj časovo náročný. Nepriaznivý vplyv na elektrifikáciu Kysúc mala aj 

nízka koncentrácia priemyslu, či skôr jeho absencia, malý podiel mestského obyvateľstva a 

poľnohospodársky charakter výroby. Tieto faktory znižovali množstvo potenciálnych 

odberateľov elektrického prúdu.   

 V okrese Čadca sa s výrobou elektrickej energie začalo v roku 1912, keď bol na parnej 

píle, založenej v roku 1873 Leopoldom Popperom spustený prvý generátor. Ten zásoboval 

prúdom nielen samotný podnik ale aj niekoľko domov v centre mesta.35 Druhým zdrojom 

elektrickej energie sa stali mlyn a píla stojace v strede Turzovky. Podnik patril od roku 1917 

rodine Chromíkovcov a jeho vodným motorom bolo pôvodne koleso na vrchnú vodu. Mlyn 

s klasickým zložením bol v roku 1924 prestavaný na valcovú stolicu. Tá však vyžaduje vyššie 

a stabilnejšie otáčky, preto bolo drevené koleso nahradené Bánkiho turbínou o výkone 9,3 k.s.36 

Stal sa tak najvýkonnejším vodným dielom v okrese a zároveň po celé medzivojnové obdobie 

                                                           
34 SABOL, Miroslav. Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938-1948..... s. 39. 

35 GERÁT, Rudolf. Čadca v premenách času. Čadca: Spolok priateľov Čadce, 2010. ISBN 978-80-970473-9-9. s. 78. 

36 Seznam a mapa vodních děl republiky Československé: Stav k roku 1930. Sv. 21. Praha: Ministerstvo veřejných prací, 

1933. 
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jediným, ktoré malo osadenú turbínu. Tá tiež poháňala generátor dodávajúci elektrický prúd 

pre Turzovku. Tieto dva podniky charakterizujú prvú, lokálnu fázu elektrifikácie.  

 Druhá fáza, podriadená elektrifikačnému zákonu začala pre Kysuce 8. októbra 1925 keď 

Spojené elektrárne severo-západného Slovenska, účastinná spoločnosť, Žilina získali štatút 

všeužitočného podniku a prevzali výrobu a distribúciu elektrického prúdu na tomto území.37 

Okrem elektrární, ktoré priamo vlastnili alebo mali v prenájme, začali s výstavbou Važskej 

kaskády, ktorej prvé stupne boli dokončené v druhej polovici 30. rokov. Pre Kysuce však malo 

najväčší význam napájanie distribučnej siete tohto podniku na sieť Moravsko – sliezskych 

elektrární, ktoré disponovali výkonnou sústavou uholných elektrární. Toto spojenie magistrálou 

veľmi vysokého napätia o hodnote 100 kV sa uskutočnilo v auguste 1930 a v tomto ohľade im 

patrilo celorepublikové prvenstvo.38 Čadca bola na túto sieť napojené v nasledujúcom roku 

a v roku 1933 bolo vybudované vedenie smerom na Makov.39 Keďže väčšina obyvateľov 

okresu žila v obciach nachádzajúcich sa na ose Čadca – Makov vznikli tak teoreticky ideálne 

podmienky na elektrifikáciu širších vrstiev. Počas pretrvávajúcej hospodárskej krízy však 

neboli finančné prostriedky a záujem chudobného obyvateľstva nezaručoval vrátenie nákladov 

jednotlivým obciam. Napríklad obecné zastupiteľstvo v Staškove o inštalovaní rozvodov 

niekoľkokrát jednalo ale definitívne ho schválilo až v roku 1940, teda v dobe keď diaľkové 

vedenie viedlo v tesnom susedstve obce už sedem rokov.40  

 Perspektívnymi odberateľmi prúdu sa tak stali menšie priemyselné podniky, hlavne píly. 

Parné píly disponovali technicky vzdelaným personálom a aj mnoho vodných píl malo v tej 

dobe nejaký druh pomocného motora, ktorým nahrádzali kolísavý prietok. Tieto malé naftové, 

parné či drevoplynové motory tak mohli byť ľahko nahradené úspornejšími a na obsluhu 

jednoduchšími motormi elektrickými. Prvým podnikom, ktorý k tejto výmene pristúpil bola 

parná píla Eduarda Picka z Oščadnice, ktorá elektricky aj osvetľovala svoje rozsiahle sklady 

guľatiny a reziva. Z ďalších spomeňme píly Augustína Dudu v Makove, Huga Frankla 

v Turzovke. V roku 1938 vznikli v okrese píly firmy Cisárik v Turzovke a Čanstocha 

v Skalitom. Boli špecifické tým, že ich strojné zariadenie bolo od začiatku navrhnuté výhradne 

na elektrický pohon a patrili k najmodernejším na Slovensku.41  

 Spojené elektrárne však ani teraz neboli výhradným výrobcom a distribútorom 

elektrickej energie. Zo zápisníc Spoločenstva vyplýva, že firma Starobystrický lesný priemysel, 

účastinná spoločnosť so sídlom v Čadci, získala ešte v júli 1928 koncesiu na výrobu a rozvod 

elektriny.42 Bolo to možné preto, že v Stará Bystrica, kde mala spoločnosť pílu, nebola napojená 

                                                           
37 SABOL, Miroslav. Elektrifikácia severozápadného Slovenska v prvej polovici 20. storočia. In: JESENSKÝ, Miloš, 

ed. Zborník Kysuckého múzea v Čadci 2010. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2010, s. 365-383. ISBN 978-80-969445-8-3. 

s. 371. 
38 Tamtiež s. 373. 

39 PAŠTERNÁK, Ladislav a kol. Staškov 1614 – 2014: 400 rokov obce.... s.78.  

40 Tamtiež s. 78. 
41 SABOL, Miroslav. Elektrifikácia severozápadného Slovenska v prvej polovici 20. storočia...... s. 374. 
42 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 40 predstavenstva OŽSČ z 23. júla 1928. 
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na hlavnú rozvodnú sieť. Keď sa tak neskôr stalo, bola táto píla aj so spomínanou koncesiou 

v roku 1933 prevzatá Spojenými elektrárňami.43 

 Druhou skupinou podnikateľov ťažiacich z elektrifikácie boli obchodníci z Čadce, 

Turzovky a Makova, ktorí elektrický prúd používali na osvetľovanie svojich predajní 

a výkladov. Cena energie sa pre nich stala významnou nákladovou položkou, obzvlášť citeľnou 

v dobe hospodárskej kríze. Spolu s majiteľmi píl preto usilovali o zníženie cien motorového 

a svetelného elektrického prúdu. Prostredníkom vo vyjednávaní so Spojenými elektrárňami 

severo – západného Slovenska sa im stalo práve Okresné živnostnícke spoločenstvo. Prvý krát 

bol tento problém prednesený na schôdzi predstavenstva Spoločenstva 5.3.1931. Bolo 

navrhnuté zvolať manifestačnú akciu a zaslať do sídla Spojených elektrární v Žiline rezolúciu 

požadujúcu zníženie cien prúdu.44 Na rezolúciu vedenie podniku dlhú dobu nereagovalo a až 

po opakovaných urgenciách prišlo s návrhom o zníženie ceny osvetľovacieho prúdu o 10 

halierov za kWh pričom cena motorového prúdu mala ostať nezmenená. To prirodzene 

neuspokojilo ani obchodníkov ani majiteľov píl a rozhodli sa vytvárať na Elektrárne nátlak 

znižovaním spotreby. 45 Tento krok zafungoval a cena elektrického prúdu bola v priebehu roku 

1933 znížená zo 4 Kč na 3.70 Kč za svetelný prúd a z 2.20 Kč na 1.90 Kč za kWh pri pohonnom 

prúde.46 Keďže priemerná cena osvetlovacieho prúdu v republike bola v tom roku 3.25 

Kč/kWh47 nebolo živnostenstvo okresu ani s týmto znížením spokojné. Ale ani ďalšie protestné 

zhromaždenia zvolané na 24.10.1934 do Čadce a Turzovky nepriniesli očakávaný výsledok 

a spotrebitelia v okrese Čadca tak až do konca sledovaného obdobia odberali elektrický prúd 

za jedny z najvyšších cien v Československu, čo malo bezpochyby negatívny vplyv na priebeh 

miestneho elektrifikačného procesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 146 predstavenstva OŽSČ z 12. septembra 1933. 
44 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 99 predstavenstva OŽSČ z 5. marca 1931. 
45 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 146 predstavenstva OŽSČ z 12. septembra 1933. 
46 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 156 valného predstavenstva OŽSČ z 15. februára 1934. 

47 Maloobchodní ceny životních potřeb, indexy životních nákladů a indexy potravinové v letech 1921-1936. Praha: Státní úřad 

statistický, 1938.s. 85. 
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7 Doprava 

 

7.1 Železničná doprava 

V medzivojnovom období bola železničná doprava najefektívnejším a najdostupnejším 

druhom hromadnej prepravy osôb a materiálu. Z tohto hľadiska sa okres Čadca nachádzal vo 

výhodnej situácii lebo sa na jeho území nachádzali tri železničné trate a jeho centrum bolo 

železničnou križovatkou. Všetky tieto trate boli vybudované už pred prvou svetovou vojnou 

a v sledovanom období nedošlo k napriek snahám miestnych obyvateľov k ich predĺženiu. 

Železničná doprava na Kysuciach je zároveň jediným aspektom hospodárstva, ktorý mal 

celoštátny význam ako z hospodárskeho tak aj zo strategického hľadiska.  

 Najstaršia a najvýznamnejšia trať vedúca z Jablunkovského priesmyku cez Čadcu do 

Žiliny bola súčasťou známej Košicko – bohumínskej železnice. Spomínaný úsek bol daný do 

prevádzky 8.1.1871.48 Táto západo – východná spojnica priemyselných a agrárnych častí 

monarchie rýchlo prestala kapacitne dostačovať a preto boli na prelome storočie zahájené práce 

na jej zdvojkoľajnení. Kritickým miestom bol Jablunkovský tunel, ktorého druhá štola bola 

prerazená v januári 1917. Za Rakúsko – Uhorska bola železničná sieť budovaná zbiehajúc sa 

k obom centrám štátu, severojužným smerom. Zavedenie železnice do Čadce povzbudilo 

rozmach priemyslu. Priamo s ním súvisí otvorenie už spomínanej Popperovej píly a súkennej 

fabriky. Malo tiež následky na urbanistický rozvoj mesta. Hlavná stanica sa nachádzala 

približne 1,5 km od centra mesta a na druhej strane rieky. To spôsobilo postupný presun 

zástavby, potrebu vybudovania mostov. Zároveň tak vznikli pracovné príležitosti pre 

povozníkov, ktorých zamestnanie bolo výstavbou trate samozrejme ohrozené. Ich počet bol 

v sledovanom období podľa tabuľky 4. konštantný a to aj v dobe, keď im vznikla nová 

konkurencia v podobe autodopravy. Možno s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, 

že hlavnou náplňou týchto dvoch živností bola práve preprava materiálu a výrobkov medzi 

mestom a železnicou. Po vzniku samostatného Československa mladá republika pociťovala 

kritický nedostatok prepravných kapacít medzi Českými krajinami a Slovenskom. K dispozícii 

boli prakticky len dve trate , Břeclav – Kúty a Bohumín – Žilina, z nich len druhá bola 

dvojkoľajná a obe sa nachádzali v blízkosti štátnej hranice. V roku 1937 bola preto dokončená 

trať Horní Lideč – Púchov. Jej otvorenie malo vplyv aj na vývoj dopravnej situácie na 

Kysuciach.  

 Chronologicky druhou traťou bola železnica postavená v roku 1884 medzi Čadcou 

a Zwardońou, ležiacou vtedy na hranici predlitavského Halíča49. Po roku 1918 sa tak koncová 

stanice trate ocitla na území obnoveného Poľska, čo do istej miery negatívne ovplyvnilo 

prepravené množstvo tovaru a osôb. Poskytovala však zamestnanie v oblasti obce Skalité, 

patriacej medzi najchudobnejšie sídla okresu. Jej nepriamy hospodársky vplyv tak nebol 

zanedbateľný. 

                                                           
48 SZOJKA, Ladislav. Dejiny lokálnych železníc na Slovensku. .... s. 403. 
49 Tamtiež s. 405. 
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 Významnejšia bola najmladšia železnica, vedúca z Čadce do Makova. V blízkosti tejto 

trate žila väčšina obyvateľov okresu, ležala na nej najľudnatejšia obec, Turzovka. Blízkosť 

lesov a množstva píl predurčovala drevo ako hlavnú prepravovanú komoditu. Jednalo sa 

o typickú lokálnu železničnú trať. Legislatívny rámec k jej výstavbe poskytol zákon č. IV 

schválený Uhorským snemom v roku 1888. Trate stavané na základe tohto nariadenia mali 

doplniť už existujúcu hlavnú železničnú sieť boli stavané podľa menej prísnych noriem. 
50Mohli viac kopírovať prirodzený terén, mali menší oblúk zatáčok, väčšie stúpanie, neboli 

vybavené telegrafom a vlaky na nich jazdili len cez deň a nekrižovali sa. Takzvaná „makovská 

železnica“ bola vybudovaná v roku 1914 nákladom 3 658 000 korún. Na jej 27 kilometroch sa 

nachádzalo 11 zastávok. 51  

 A práve prevádzka a prípadné rozšírenie poslednej spomínanej trate sa stalo objektom 

záujmu členov Spoločenstva. Problémy, ktoré riešili boli trojého rázu – cena dopravy, časy 

odchodov a príchodov a predĺženie trate. V Kysuckej doline tvorila dráha jediný rýchlejší 

spôsob dopravy a zabezpečovala zvoz obyvateľstva na nákupy do centier. Vlaky v smere do 

Čadce však chodili tak, že pred odchodom spiatočného spoja zostávala v meste len hodina na 

nákup. To poškodzovalo zákazníkov aj obchodníkov a tí preto skrze Spoločenstvo žiadali 

Okresný úrad aby interpeloval u Krajinského riaditeľstva železníc.52 Železnice cestovný 

poriadok skutočne upravili a k zvýšeniu komfortu cestujúcich prispelo aj zavedenie 

motorových vozňov na trati v roku 1936. Riešenie výšky cestovného a prepravného bolo na 

druhú stranu neúspešné. Vo výročných správach sa niekoľkokrát opakujú sťažnosti na drahú 

prepravu tovarov, obzvlášť v krízových rokoch brzdiacu rozvoj obchodu. S tým boli spojené aj 

sťažnosti na železničných zamestnancov, ktorí využívali svoje privilégium cestovať zadarmo 

a dopravovali takpovediac načierno tovar. Otázka rozdielnych železničných tarifov v českých 

krajinách na Slovensku sa ťahala po celú dobu prvej republiky a rozhodne neprispievala 

k hospodárskemu rastu. Napriek týmto faktom však členom spoločenstva nezostávalo než 

skonštatovať, že ich sťažnosti zostali nevypočuté. Rovnako neúspešne dopadla aj ich snaha 

zasadiť sa o predĺženie trate na moravskú stranu hranice. Prvotný impulz vyšiel od Ústrednej 

železničnej rady, ktorá reprezentantom spoločenstva poslala k vyjadreniu prípis o plánovanej 

stavbe tratí z Makova na Moravu a z Krásna nad Kysucou na Oravu. Predstavenstvo 

spoločenstva ho jednohlasne schválilo a pripojilo dodatok, v ktorom žiadalo čo najrýchlejšiu 

výstavbu.53 Prebiehajúca hospodárske kríza však tomuto plánu zabránila. Členovia 

Spoločenstva sa však svojej snahy nevzdali a pokračovali v korešpondencii s príslušnými 

orgánmi. V ich argumentácii sa od druhej polovice 30. rokov, v dobe zhoršujúcej sa zahranično 

– politickej situácie objavuje nový bod. Okrem prínosu pre obchod, živnosti a turistický ruch 

argumentujú obranno – strategickým významom prípadnej stavby.54 Niektorý členovia dokonca 

prichádzali s vlastnými, ambicióznymi plánmi na vedenie trate, ktorá mala pôvodne smerovať 

do Veľkých Karlovíc. Leo Tešínsky, hostinský z Makova, ktorý mal na celom projekte 

eminentný záujem navrhol viesť trať radšej do Rožnova pod Radhošťem, turisticky 

významného centra Západných Beskýd. Z Makova sa dokonca mala stať železničná križovatka 

                                                           
50 Tamtiež s. 7.  
51 Tamtiež s. 207.  
52 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 84 predstavenstva OŽSČ z 18. júna 1930.  
53 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 138 predstavenstva OŽSČ z 14. marca 1933. 
54 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 220 valného zhromaždenia OŽSČ z 17. februára 1937. 
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a to vybudovaním druhej vetvy trate cez Kolárovice do Bytče, centra hospodársky omnoho 

vyspelejšieho okresu.55 Akokoľvek veľké by boli prípadné výhody tohto projektu, obe stavby 

by museli prekonávať náročnejší terén než pôvodný variant a ministerstvá železníc a verejných 

práci tak na toto memorandum nereagovali. Definitívnu bodku nad všetkými týmito plánmi tak 

predstavovali dve udalosti. Jednak bola dokončená už spomínaná trať z Púchova do Horního 

Lidče, čím Československo získalo svoju tretiu veľkokapacitnú prepravnú trasu východo -

západným smerom. Ešte dôležitejšie však bolo vyhlásenie autonómie Slovenska a následný 

vznik samostatnej Slovenskej republiky, ktorý znížil potrebu teraz už cezhraničného 

dopravného spojenia s iným štátnym útvarom. Tieto skutočnosti vzali na vedomie aj členovia 

Spoločenstva a rozhodli sa od ďalších memoránd56, interpelácii a návrhov upustiť.  

 Napriek týmto neúspechom predstavovala železničná sieť na Kysuciach 

v medzivojnovom období jeden z najvýznamnejších faktorov hospodárskeho života. Nielen 

v preprave osôb a materiálu ale aj vo vytváraní pracovných miest v regióne s inak vysokou 

nezamestnanosťou. O tom svedčí aj údaj v tabuľke č. 1, ktorá udáva, že v okrese Čadca bolo 

v doprave, ktorou sa myslí prakticky výhradne doprava železničná zamestnaných 5,83% 

obyvateľov, pričom priemer na Slovensku bol 3,57%.  

7.2 Cestná doprava a automobilizmus 

Cestná doprava v sledovanom období zďaleka nedosahovala významu tej železničnej, 

avšak pozvoľné rozširovanie automobilov na poli osobnej aj nákladnej dopravy patrilo 

k modernizačnému procesu, ktorý sa nevyhol ani Kysuciam. Po roku 1918 sa automobilizmus 

na Slovensku potýkal s radou problémov. V predchádzajúcom období vlastnili automobil 

hlavne príslušníci bohatšej podnikateľskej vrstvy a šľachta, obe v drvivej väčšine maďarského 

a nemeckého pôvodu a štátna správa. Automobil bol považovaný za luxusný tovar, podliehal 

vysokému zdaneniu, na území Slovenska neexistovala žiadna produkcia týchto strojov, cestná 

infraštruktúra bola po vojne v zlom stave a vládol chronický nedostatok pohonných hmôt 

a náhradných dielov. Všetky tieto faktory sa prejavili na tom, že k roku 1922 bolo na území 

Slovenska evidovaných len 334 osobných áut pričom v českých krajinách tento údaj činil 

4558.57 V prvej polovici 20. rokov bolo auto mimo Čadcu vzácnym zjavom. Obyvatelia okresu 

však mali dve príležitosti zoznámiť sa s väčším množstvom týchto strojov. Po cestách okresu 

prebiehali dva diaľkové závody, oba spoluorganizované Klubom slovenských automobilistov. 

Táto Medzinárodná súťaž spoľahlivosti cestovných automobilov Československom prebiehala 

v roku 1921 aj 1923 v okrese na hradskej ceste zo Žiliny do Opavy cez Čadcu.58 Zlepšujúcou 

sa hospodárskou situáciou ako aj zvýšením produkcie domácich automobiliek sa znížila ich 

cena a od druhej polovice 20. rokov dochádza k nárastu autodopravy aj na Kysuciach. Pramene 

z fondov Spoločenstva túto skutočnosť zachytávajú v troch oblastiach. Rozvoj automobilovej 

infraštruktúry zahŕňajúcej benzínové čerpadlá a autoopravovne, zlepšovanie kvality cestnej 

siete a udeľovanie koncesií na prepravu nákladov a pasažierov.  

                                                           
55 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 274 predstavenstva OŽSČ z 14. júla 1938. 
56 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 1 valného zhromaždenia OŽSČ zo 17. augusta 1939. 

57 JANČURA, Mikuláš. Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918 - 1938. ...s. 44.  
58 Tamtiež s. 90. 
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 Ako dokladá tabuľka č. 4, predaj benzínu z pouličného čerpadla patril medzi slobodné 

živnosti, na ktoré nebolo potrebné udelenie koncesie či dokázanie spôsobilosti. Nemáme preto 

zachytené podrobnejšie údaje o týchto prevádzkach, z ktorých prvá sa objavila v roku 1929 

a ich počet bol vo zvyšku sledovaného obdobia relatívne konštantný, alternujúci medzi dvoma 

a troma. Viac informácii máme o automechanikoch v okrese. Jednalo sa o remeselnú živnosť 

a držiteľ oprávnenia musel Spoločenstvu dokázať svoje odborné znalosti. Prvý krát sa tak stalo 

začiatkom roku 1928, keď o udelenie oprávnenia žiadal Ernest Baláž z Čadce. To že automobil 

predstavoval stále veľké nóvum dokladá následný priebeh jednania predstavenstva 

Spoločenstva. Jeho členovia si neboli istí, do akého druhu živností automechanik spadá. 

Usúdili, že nevadí, ak žiadateľ nie je vyučeným vozovým kováčom a k udeleniu súhlasu im 

stačil výučný list v odbore zámočník a platné oprávnenie k vedeniu vozidla. Kladnému 

vybaveniu žiadosti tiež pomohlo, že sa v okrese do tej doby žiaden automechanik 

nenachádzal.59 Anton Baláž sa stal aktívnym členom spoločenstva a o štyri roky neskôr 

priviedol k odbornej skúške prvého učňa Jána Gavlasa. Problematické sa ukázalo zloženie 

odbornej skúšobnej komisie, keďže zákon nedovoloval aby v nej sedel majster skúšaného. 

Balážom pravdepodobne dopredu pripravené otázky tak jeho učnovi predkladala komisia 

v zložení hodinár, stolár, kováč, mäsiar a krajčír.60 Ďalší vyučený automechanik vyšiel 

z Balážovej dielne o rok neskôr. Členovia Spoločenstva sa však v problematike začali viac 

orientovať a keď o udelenie živnosti v roku 1934 žiadal Jozef Frost, bolo mu povedané, že 

autooprava netvorí samostatnú živnosť ale spadá pod strojno-zámočnícku.61 Napriek tomu, že 

v sledovanom období udelilo Spoločenstvo oprávnenie k prevádzkovaniu autoservisu 5 krát, 

zostal jediným automechanikom v okrese Baláž, čo nepriamo svedčí o malom rozvinutí 

miestneho automobilizmu.  

V porovnaní s železničnou sieťou zaujímal miestnych podnikateľov stav ciest výrazne 

menej. Rokovali o nich prakticky len dvakrát. Najskôr vo vzácnej zhode prípisom podporili 

snahy Baťovho koncernu o vybudovanie „autostrády“ z Lužnej na Morave do Makova po 

hrebeni Beskýd62 aby zanedlho konštatovali zbytočnosť tohto projektu z rovnakých dôvodov, 

pre ktoré upustili od snahy o predĺženie železničnej trate.63 Úprava ciest sa vykonávala v čase 

hospodárskej krízy ako opatrenie na zníženie nezamestnanosti napríklad v obciach Makov, 

Skalité a Olešná Jednalo sa o stavby s štetovaným základom a štrkovaným povrchom, ktorý bol 

spevnený valcom, ťahaným koňmi.64 Prvá cesta s asfaltovým povrchom v okrese tak paradoxne 

vznikla v letných mesiacoch roku 1939 pod dozorom nemeckej armády a to medzi Čadcou 

a Makovom. Oddiel nemeckých ženistov, sídliaci v Budatínskom zámku pri Žiline dohliadal na 

spevňovanie mostov a ciest v oblasti Kysúc v prípravách južného smeru útoku na Poľsko. Tieto 

práce, vykonávané nemeckými firmami so slovenskými robotníkmi viedli krátkodobo 

k úplnému zníženiu nezamestnanosti v okrese.  

                                                           
59 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 36 predstavenstva OŽSČ z 19. marca 1928. 
60 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 125 predstavenstva OŽSČ z 31. augusta 1932. 
61 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 162 predstavenstva OŽSČ zo 17. apríla 1934. 
62 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 279 predstavenstva OŽSČ z 31. augusta 1938. 
63 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 1 valného zhromaždenia OŽSČ zo 17. augusta 1939. 

64 PAŠTERNÁK, Ladislav. Olešná 1619 - 2009. Čadca: Magma, 2010. ISBN 978-80-970534-0-6.s. 125. 



26 
 

 Pramenne najbohatšie máme zachytený vznik živností venujúcich sa autodoprave. 

Autobusy a nákladné autá predstavovali vítané doplnenie železničného systému v oblasti 

s rozptýleným obyvateľstvom. Prvou zmienkou je žiadosť Ignáca Roška z roku 1929, v ktorej 

si nechal schváliť sadzobník na periodickú prepravu osôb na tratiach Makov – Veľké Karlovice 

a Makov – Bytča. Členom predstavenstva sa ceny zdali príliš vysoké ale po krátkej debate ich 

schválili s odôvodnením, že v oboch prípadoch je nutné prekonávať veľké prevýšenie na 

nespevnených cestách, čo vedie k vysokej spotrebe benzínu a opotrebovaniu auta.65 S dopravou 

sa začalo v nasledujúcom roku. V tomto druhu podnikania sa nepokúšali angažovať len 

jednotlivci ale aj obce. Zastupiteľstvo Turzovky tak chcelo prevádzkovať spoje vedúce od 

železničnej stanice do Veľkého Rovného a do Bílej, v oboch prípadoch do dolín ležiacich mimo 

okres a spoje mali nadväzovať na železničnú dopravu. Taxa bola stanovená na 50 halierov za 

kilometer.66 Avšak prevádzka zahájená nebola. Úspešnejšia bola autobusová linka medzi 

Riečnicou a Čadcou, vedená údolím s vysokou koncentráciou obyvateľstva. Pôvodná 

prepravná kapacita dokonca nestačila a tak v roku 1934 udelilo spoločenstvo druhú koncesiu.67 

Niektorý majitelia automobilov prevádzkovali dopravu osôb nezákonne, Spoločenstvo sa tak 

napríklad muselo zaoberať zamestnancom okresného súdu v Čadci Václavom Kozlovským, 

ktorý za úplatu vozil sudcov, advokátov a úradníkov a bral tak prácu licencovaným dopravcom. 

Bola proti nemu podaná sťažnosť, voči ktorej sa on ohradil, nakoniec však od tejto formy 

fušerstva upustil.68 Prvá koncesia na nákladnú autodopravu bola udelená v roku 1933 Albertovi 

Haaszovi, ktorý tak začal konkurovať čadčianskym povozníkom. 69 

 Celkovo predstavenstvo Spoločenstva v sledovanom období udelilo 9 oprávnení pre 

autodopravcov z toho len 1 na dopravu tovaru. Počet aktívnych živností však značne kolísal, 

stabilne boli prevádzkované 3 v roku 1932 ich však bolo prihlásených až 10. Aj keď automobil 

zostal pre drvivú väčšinu obyvateľov nedostupným artefaktom, v niektorých oblastiach sa stal 

prístupnou súčasťou ich dopravnej infraštruktúry.  

  

 

 

 

 

 

8 Školstvo a odborná výchova dorastu 

                                                           
65 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 72 predstavenstva OŽSČ z 18. októbra 1929. 
66 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 111 predstavenstva OŽSČ z 3. decembra 1931. 
67 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 174 predstavenstva OŽSČ z 23. októbra 1934. 
68 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 194 predstavenstva OŽSČ z 18. decembra 1935.  
69 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 138 predstavenstva OŽSČ zo 14. marca 1933. 
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Skutočnosť, že dôležitým faktorom hospodárskeho rozvoja je príprava kvalifikovaných 

a vzdelaných kádrov neunikla ani obyvateľom Čadčianskeho okresu. Odborné vzdelanie mohli 

záujemcovia získať dvoma spôsobmi. Jednak to bolo klasické vyučenie sa v dielni, obchode či 

podniku príslušného majstra alebo živnostníka. A odborné vedomosti všeobecnejšieho 

charakteru potom získali na jednej z dvoch učňovských škôl, a to od roku 1923 v Čadci a od 

roku 1929 v Turzovke. Tu počas dvoch rokov absolvovali predmety ako pokročilé písanie, 

základy účtovníctva, občiansku náuku, živnostenskú náuku, kreslenie a rysovanie. Aj z týchto 

znalostí boli po skončení trojročnej výučnej doby preskúšaní pred komisiou zostavenou 

Spoločenstvom a v prípade úspechu im bol vystavený výučný list alebo preukaz odbornej 

spôsobilosti. Primárnym cieľom tejto skúšky bolo dbať o kvalitu budúcich remeselníkov 

a živnostníkov a bojovať proti fušerstvu. Aj v tomto ohľade teda Spoločenstvo zastávalo úlohu 

v minulosti zverovanú cechovým organizáciám.  

 Nejakú dobu trvalo než sa celý systém zorganizoval a tak sa prvé učňovské skúšky 

konali až v júni 1927. Prvé boli tak povediac za zavretými dverami, bolo však rozhodnuté 

pozvať k ďalším verejnosť aby celá udalosť získala slávnostnejší ráz.70 Podľa zákona č. 102 

z 12. júla 1927 Zbierky zákonov boli pre živnosti kováčske, zámočnícke, stolárske, sedlárske, 

remenárske, krajčírske, obuvnícke, holičské, pekárske, mäsiarske a udenárske stanovené 

skúšky tovarišské. Ostatné odbory mali skúšky učňovské. Hlavný rozdiel spočíval v tom, že 

skúšanci z prvej skupiny predkladali komisii tzv. „majstrovský kus.“ V prípade, že bol učeň 

alebo tovariš absolventom učňovskej školy a predložil platné vysvedčenie, odpadal písomná 

časť skúšky.  

 Pre modernizačný proces boli limitujúci zákonom stanovený maximálny počet učňov. 

V jednom podniku či dielni sa naraz nesmeli učiť viac než traja. Prvý, ktorému toto nariadenie 

nevyhovovalo bol elektrotechnik z Čadce Artur Grunbaum, ktorý argumentoval že pre 

prebiehajúcu elektrifikáciu je zvýšený záujem o odbor a on ako jediný kvalifikovaný majster 

nestíha. Napriek tomu bola jeho žiadosť o povolenie na prijatie štvrtého učňa po prvom 

predložení zamietnutá.71 Až po opakovaných urgenciách sa domohol zmeny tohto rozhodnutia, 

trvalo to však päť rokov.  

 Pre žiakov oboch učňovských škôl sa každoročne konávali exkurzie do väčších 

priemyselných podnikov, najčastejšie do Třineckých železiarní alebo do celulózky v Žiline. 

Tieto výlety, podobne ako účasť na výstavách študentských výrobkov hradilo zo svojho 

rozpočtu Spoločenstvo. Dochádzalo tak k paradoxnej situácii. Predstavenstvo Spoločenstva vo 

svojich výročných správach opakovane označovalo priemyselné podniky s masovou výrobou 

za hlavných škodcov živnostenského stavu a žiadalo proti nim rôzne formy zákonnej ochrany. 

Na druhú stranu však do týchto fabrík posielalo na exkurziu svoj dorast aby sa priučil 

moderným výrobným procesom. Význam oboch učňovských škôl sa prejavil nielen 

narastajúcim počtom študentov, o ktorom svedčí tabuľka č. 6 ale aj fakt, že keď sa v roku 1938 

ministerstvo školstva pokúsilo preložiť školu z Čadce do Žiliny zdvihla sa proti tomu vlna 

                                                           
70 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 26 predstavenstva OŽSČ zo 14. júna 1927. 
71 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 31 predstavenstva OŽSČ z 28. novembra 1927. 



28 
 

odporu. Spoločenstvo proti tomuto zámeru niekoľkými listami ostro vystúpilo a aj pod jeho 

tlakom Ministerstvo školstva školu v Čadci ponechalo.72 Živnostníci sa tiež neúspešne usilovali 

o vznik gymnázia, ktoré v okrese chýbalo. Rovnako chceli v Čadci zriadiť odbornú drevársku 

školu, dokonca vyslali študijnú komisiu do podobného zariadenia vo Valašskom Meziřičí.73 

Novinkou bolo zriadenie poradne pre voľbu povolania pod patronátom Okresného úradu 

starostlivosti o mládež v Čadci v roku 1938. Spoločenstvo následne svojim členom rozoslalo 

obežník, v ktorom ich informovalo, že majú do učenia prijímať len tých uchádzačov, ktorí 

predtým v poradni absolvovali tzv. „psychotechnickú skúšku.“74 Dodržiavanie tohto nariadenia 

sa však nepodarilo overiť.  

 Z údajov o stave učňov a pomocníkov obsiahnutých vo výročných správach 

Spoločenstva bola zostavená tabuľka č. 7. Potvrdzuje predpoklad, že v čase hospodárskej krízy 

bolo pre mnohých živnostníkov neúnosné držať vo svojom podniku učňa. Najnižší stav 

novozapísaných učňov je k roku 1932, kedy Československo pocítilo najhlbšiu hospodársku 

depresiu. Keďže výučná doba trvala tri roky prejavil sa tento odliv na absolútnych počtoch 

prihlásených učňov v roku 1935 a pokračoval aj v nasledujúcom roku aby hneď vzápätí stúpol 

nad predkrízovú úroveň. Podobný trend možno sledovať aj v tabuľke č. 6. zachytávajúcej počty 

absolventov druhého ročníku oboch učňovských škôl. Tu je najslabší školský rok 1933/1934 

čo súhlasí s predchádzajúcimi údajmi, keďže sa jednalo o dvojročné štúdium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Záver 

                                                           
72 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 256 predstavenstva OŽSČ z 8. apríla 1938. 
73 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 28 predstavenstva OŽSČ z 5. septembra 1927. 
74 ŠA ZA pobočka CA, f OŽSČ, Zápisnica č. 274 predstavenstva OŽSČ zo 14. Júla 1938. 
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Pri vyvodzovaní akýchkoľvek záverov z predchádzajúceho textu je nutné mať na zreteli 

dôležitú skutočnosť. Je ňou charakter archívnych fondov, z ktorých práca vychádzala. Nielenže 

sú chronologicky neúplné ale nakoľko sú takmer výhradne špecifickej úradnej povahy niektoré 

aspekty hospodárskeho vývoja s v nich nemohli odraziť. Napriek tomu verím, že sa mi podarilo 

okrem popisu hospodárskej situácie na Kysuciach podchytiť niekoľko trendov. Jednak to sú 

špecifické prírodné pomery majúce na hospodárstvo prakticky bezvýhradne negatívny vplyv, 

komplikujúce dopravnú situáciu, spôsobujúce izolovanosť a roztrúsenosť populácie závislej 

prevažne na nevýkonnom poľnohospodárstve pri absencii nerastných surovín, ktoré by mohli 

podporiť vznik priemyslu. A práve jeho absenciu považujem za základný retardačný faktor 

hospodárskeho vývoja okresu Čadca. Jeho obyvatelia tak boli odkázaní na malosériovú výrobu, 

malé možnosti uplatnenia v sekundárnom a terciárnom sektore. Napriek týmto negatívam bolo 

možné badať v niektorých oblastiach pokrok. Uveďme napríklad proces elektrifikácie, 

v ktorom sa naplno prejavili miestne špecifiká, keď najväčšiu skupinu odberateľov tvorili 

drevospracujúce podniky, pričom obytné priestory zostali často bez elektrického prúdu napriek 

blízkosti vedenia. Nastúpila tiež automobilová doprava, dopĺňajúca hustú železničnú sieť. 

A zase absencia priemyslu spôsobila že sa autodoprava orientovala takmer výhradne na 

prepravu osôb a nie tovaru. Hospodárska nevýkonnosť miestnych živnostníkov sa odrazila aj 

na efektivite fungovania Spoločenstva. Jeho činovníci boli síce agilní a z rôznych miest štátnej 

správy opakovane chválení za vzorné a aktívne vedenie agendy ale z väčších projektov, ako bol 

úverový ústav či predĺženie železnice sa im nepodarilo presadiť žiaden. Hospodárstvo horných 

Kysúc tak bolo v dobrom aj zlom zmysle slova vo vleku širšieho celoštátneho či 

medzinárodného hospodárskeho vývoja a nebolo schopné sa vlastnými silami významnejšie 

pozdvihnúť. K zlepšeniu hospodárskych pomerov v tomto kraji tak došlo až v súvislosti s 

plánovanou industrializáciu v období štátneho socializmu. Napriek tomu však Kysuce dodnes 

zostávajú jedným z najchudobnejších regiónov na Slovensku so všetkými negatívami, ktoré sa 

k tomu viažu.  
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11  Tabuľky 

 

Tabuľka č. 1 – absolútny počet a podiel osôb zamestnaných v jednotlivých oblastiach, 

vrátane osôb závislých 

  
Poľnohosp. 

Priemysel, 
živnosti 

Obchod, 
peňažníctvo 

Doprava 
Verejná 
služba 

Vojsko 
Nádenné 

práce 
Iné Spolu 

okres Čadca 27 436 4 812 1 807 2 376 571 117 605 3 065 40 789 

% 67,26% 11,80% 4,43% 5,83% 1,40% 0,29% 1,48% 7,51% 100% 

Slovensko 1 818 848 530 192 124 153 106 485 
105 
174 42 833 47 051 

206 
134 2 980 872 

% 61,02% 17,79% 4,16% 3,57% 3,53% 1,44% 1,58% 6,92% 100% 
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75 Tabuľka bola zostavená na základe údajov obsiahnutých v publikácii Sčítanie ľudu v republike Československej zo dňa 15. 

februára 1921. II. diel, . 3. čiasť. Praha: Státní statistický úřad, 1925. 
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Tabuľka č. 2 – členovia spoločenstva príslušní k remeselným živnostiam 

Remeselné živnosti 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Kováč 35 37 41 44 39 30 41 40 40 42 43 

Stolár 23 23 25 26 30 31 30 30 32 31 32 

Provazník 1 2 1   1 1         1 

Mäsiar 23 25 31 32 32 33 35 34 33 35 36 

Zámočník 5 4 7 7 7 9 6 6 10 4 7 

Klampiar 6 6 8 9 7 7 7 7 7 7 7 

Kadlec 1 1 2 1 1 2 1 1 1   1 

Garbiar 5 5 7 8 7 7 7 7 8 7 6 

Sklár 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Fotograf 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cukrár 2 2 2 6 6 3 5 5 7 6 6 

Hrnčiar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mlynár 2 2       11 13 14 14 14 13 

Maliar 5 5 6 8 8 8 8 7 8 8 8 

Holič a kaderník 6 6 8 10 10 10 12 13 13 11 12 

Pekár 18 19 24 23 22 19 20 20 20 25 26 

Krajčír 31 33 35 36 37 38 39 39 38 37 38 

Obuvník 40 44 51 51 52 49 53 52 55 52 54 

Kolár 13 12 15 15 14 13 11 11 10 10 10 

Sedlár a remenár 5 6 5 5 5 3 5 6 5   4 

Bednár 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

Čalunik 1 1 1 1 1 1     2 2 2 

Hodinár 4 4 6 6 6 5 5 5 5 5 6 

Brusič 1 1         1 1 1   1 

Kachliar 1 1       1 1 1 2 2 2 

Modistka 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 

Šitie ženských šiat 15 16 17 19 22 19 17 16 15 15 16 

Oprava áut         1 1         1 

Povrazník 1     1     1 1 1   1 

Strojný zámočník             3 3   4 4 

Správkarne Baťa             6 6 7 6 6 

Spolu 255 266 304 321 321 315 340 338 347 337 357 
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76 Tabuľka bola zostavené z údajov obsiahnutých v Zápisniciach z valných zhromaždení Okresného živnostenského 
spoločenstva v Čadci 
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Tabuľka č. 3 – členovia spoločenstva príslušní ku koncesovaným živnostiam 

Koncesované živnosti 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Pohostinstvo a výčap 90 95 110 108 108 108 117 118 120 116 122 

Zubný technik 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 

Murársky majster 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 

Kníhtlačiar 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 

Menšie tesárske práce 45 44 43 38 36 32 25 25 32 30 34 

Výroba sódovej vody 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Menšie murárske práce 15 14 13 13 13 11 10 10 9 10 11 

Kamenár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kominár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Stáčanie piva 1 1 5 6 5 4 6 6 6 5 6 

Tesársky majster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pohrebníctvo 1   1   1 2 2 2 2 2 2 

Drogista 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 

Starynár 4 3 4 4 2 4 1 1 2 2 2 

Výroba radia 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 

Predaj zbraní             1 2 1 1 1 

Oprava rádioprístrojov               1 1 1 1 

Predaj rádioprístrojov             1 2 1 2 1 

Výroba el. prúdu             1 1 1 1 1 

Pedikúra BAŤA                 2 2 2 

Kaviarnik               1 1 1 1 

Elektromechanik    1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 

Spolu 170 175 195 187 185 181 187 192 199 195 207 

 
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Tabuľka bola zostavené z údajov obsiahnutých v Zápisniciach z valných zhromaždení Okresného živnostenského 
spoločenstva v Čadci 
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Tabuľka č. 4 – členovia Spoločenstva príslušní k slobodným živnostiam 

Slobodné 
živnosti 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Obchod s 
vápnom 1 1 1 1 1       1 1 1 

Sklad piva 3 3 3 6 6   5 4 4 4 5 

Obch seno a 
slama 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 2 

Výroba tehál   1     1 2 4 2 2 3 4 

Stavebné 
podnikatelstvo   1     1 1 1     1 1 

Šrotovanie 
obylia   1           2       

Čerpanie 
benzínu   2     3 3 2 2 2 2 2 

Oprava áut   1                   

Pokrývanie 
papierom 2 2 2     2   2     2 

Obchod s 
dobytkom   32 34 34 31 26 35 38 41 38 40 

Obchod s 
drevom 53 51 65 64 59 69 67 67 70 67 75 

Obchod s 
miešaným 
tovarom 178 182 198 198 203 209 204 202 196 201 205 

Zasielatelstvo 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

Obch s uhlím 1 1 5 5 5 8 6 8 6 6 7 

Záhradníctvo 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

Obchod so stav. 
materiálom 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 4 

Výroba liehovín   2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 

Hladiaca a 
zatvorová 
spoločnosť   1                   

Kramárstvo 6 5 12 13 15 20 21 27 41 38 35 

Obchodné 
jednatelstvo   1   1 1     1       

Obchod s kožou 11 11 11 9 12 13 13 12 12 12 13 

Autodoprava 
osob 3 3 5 9 10 3 3 3 3     

Rezanie dreva   1   3 2 5   1 1 4 5 

Obch so 
železom   3 4 4 3 3   8 7 8 8 

Obcod so 
strižnou a 
konfekciou   31 46 47 42 58 52 57 61 62 59 

Knihkupectvo   1 2 3 3 5 5 5 5 5 4 

Obch s 
lahodkami   15 4 2 2 2 15 14 21 20 19 
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Obchod s 
cukríkmi     13 13 15 17 14 18 15 18 18 

Obchod s koňmi     3 3 2   2 2 2 2 2 

Obchod s 
emailom     3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Obchod s 
obuvou     4 7 6 10 7 7 8 8 10 

Obchod s 
konfekciou 4 5 5 5 5 10 4 5 5 4 5 

Obchod s 
mliekom       1 1 1 1 1 1 1 1 

Hokynárstvo 58 59 67 80 80 112 118 129 135 166 170 

Galanterný 
tovar       1   8   6       

Obchod s hosp. 
plodinami       1 1 3   3 1 1 2 

Výroba mazadiel       1 1 1 1 1 1 1 1 

Predaj potrieb 
na obuv Baťa       5 5 4 3 4 4 3 4 

Povozníctvo         2 1 2 2 1 2 2 

Kameňolom         1 1   1   1 1 

Obchod s 
fotopotrebami             1 1 1 1 1 

Obchod s 
mechanickými a 
technickými 
zariadeniami               3 5 4 4 

Čistenie pivných 
tlakových 
zariadení               1     1 

Obchod so 
športovými 
potrebami               1     1 

Mlátenie obylia               6 5 5 6 

Predaj doplnkov 
k bicyklom                 5 4 4 

Predaj bicyklov                 1 1 1 

Galvanizovanie 
kovov                   1   

Píly     4 3 9 9 14 17 18 20 21 

Predaj liehovín 
vo flašiach     55 57 60 85 94 93 78 80 85 

Spolu 327 429 559 591 602 704 707 771 773 807 840 
78 

 

                                                           
78 Tabuľka bola zostavené z údajov obsiahnutých v Zápisniciach z valných zhromaždení Okresného živnostenského 
spoločenstva v Čadci 
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Tabuľka č. 5 - učni a tovariši pripustení k učňovským skúškam podľa profesií 

  1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Stolár 2   2 6 8 7 4 3 3 3 5 2 

Krajčír  2 3 2 3 5 5 2 2 1 2 3 4 

Kolár 1                       

Mäsiar   1 6 1 5 2 4 1   2 3 1 

Obuvník   2 7 4 7 4 7 2   2   4 

Kováč   4 6 5 3 3 4 3     4 2 

Zámočník   2 1 1   2   2 1   2 1 

Holič   1 2       1 1 2   1 2 

Kaderník   1   1   1           1 

Ženská 
krajčírka     2 4 1 4 4 2 4 6 5 3 

Elektrotechnik     1                   

Obchod so 
smiešaným 
tovarom     7 7 11 8 9 6 3 1 6 6 

Obchod so 
strižným 
tovarom 2   1   1 1   1 1     2 

Menšie 
murárske 
práce     2 1   1 2     1   1 

Obchod so 
železom     1 1   8   1     2 6 

Pekár     1 2   2   2 1 1 2 2 

Koželuh       1     1         1 

Maliar       1     1 4     3   

Výčap piva a 
vína         1 1 3 2 1   1 2 

Murársky 
majster           1             

Automechanik           1 1     1     

Tesár           2   3 1 1 2   

Výroba 
limonád                 1       

Kníhtlačiar                 1       

Strojný 
zámočník       2   2   2 1   2 2 

Spolu 7 14 41 40 42 55 43 37 21 20 41 42 

Z toho ženy 2 1 3 8 4 8 8 5 5 6 7 6 
79 

 

                                                           
79 Tabuľka bola zostavená z údajov obsiahnutých v Zápisniciach z učňovských a tovarišských skúšok Okresného 

živnostenského spoločenstva v Čadci 
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Tabuľka č. 6 – absolventi druhých ročníkov učňovských škôl v Čadci a Turzovke 

Školský rok Absolventi Čadca Absolventi Turzovka 

1923/1924     

1924/1925 19   

1925/1926 17   

1926/1927 26   

1927/1928 30   

1928/1929 33   

1929/1930 20   

1930/1931 22 18 

1931/1932 17 12 

1932/1933 16 10 

1933/1934 19 9 

1934/1935 14 9 

1935/1936 20 14 

1936/1937 29 15 

1937/1938 28 17 

1938/1939 37 23 
80 

Tabuľka č. 7 – stavy učňov a pomocníkov uvádzané vo výročných správach 

Spoločenstva 

  
Učni 
zapísaní 

Učni vypísaní 
Učni 
absolventi 

Stav 
učňov 

Pomocníci 
prihlásení 

Pomocníci 
odhlásení 

Stav 
pomocníkov 

1928 85 27 47 160 210 164 169 

1929 92 30 43 167 180 147 167 

1930 76 29 40 170 195 153 170 

1931 65 34 44 142 182 140 172 

1932 48 20   121 156 160 168 

1933 58 17 40 104 126 117 136 

1934 69 17 37 123 139 116 152 

1935 74 20 22 141 120 94 157 

1936 77 29 22 153 129 92 129 

1937 115 48 51 170 131 109 138 

1938 111 38   207 139 146 131 
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80 Tabuľka bola zostavená na základe triednych výkazov Učňovských škôl v Čadci a Turzovke 
81 Tabuľka bola zostavená na základe údajov v Zápisniciach z valných zhromaždení Živnostenského spoločenstva v Čadci 


