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Přehled působení firmy na 
Slovensku

• 20. léta – prodejny, správkárny, sběrny 
papíru a kůží („Tam, kde je kostel a četníci, musí být i prodejna Baťa.“)

• 1931 – koželužny Veľké Bošany a Nové
Zámky (později i výroba obuvi)

• 1934 – Batizovce – Svit
• 1938 – Šimonovany – Baťovany (později 

Partizánske), Lipt. Sv. Mikuláš (Darina)



Veľké Bošany



Svit - Batizovce



Šimonovany – Baťovany – Partizánske



Další aktivity
• pily, výroba obuvnických kopyt, papírny, 

stavitelství a výroba stavebního materiálu 
(cementárny, cihelny, lomy), zemědělské a 
potravinářské podniky, energetika (elektrárny, 
uhelné doly), doprava…

• 1940 – Baťa, slovenská účastinárska
spoločnosť – sloučení Baťových slovenských 
podniků + další, např.:
– hnědouhelné doly Obyce, lázně Bojnice, mramorové

lomy Tuhár, Kotva Import-Export Bratislava…
• 1946 – Baťa – Baťovany, národný podnik se 

sídlem v Šimonovanech-Baťovanech



Zdroj informací
• výstřižková služba firmy Baťa - podnikový archiv ve Zlíně

(PAS)
• celkový rozsah - 84,5 bm

• do roku 1945 firma ARGUS – středoevropská
výstřižková kancelář (671 pořadačů = 56,5 bm)

• články o Slovensku:
– Bošany, Šimonovany (333 článků; 1930–1948),
– Svit – Batizovce (604 článků; 1930–1948),
– Nové Zámky (334 článků; 1928–1945) a
– Ostatní podniky na Slovensku (209 článků; 1927–1947)



Excerpční základna
• 1480 článků ze 365 periodik
• Čechy a Morava – 233 titulů (762 článků)
• Slovensko – 96 titulů (652 článků)

– i cizojazyčná periodika vycházející na území
tehdejšího Československa a tituly vydávané v 
odtržených územích

• zahraniční periodika – 16 titulů (20 článků)
– Německo, Rakousko, Francie, Švýcarsko, Maďarsko

• krajanská periodika – 15 titulů (41 článků)
– zejména USA a Argentina



Zahraniční periodika



Zahraniční periodika



Zahraniční periodika



Krajanské noviny



Krajanské noviny



Četnost článků
• nejvíce:

– Slovensko – Slovenská politika – Bratislava (64 článků)
– Čechy a Morava - Lidové noviny – Brno (27 článků)

• České slovo (8 různých vydání) - 35 článků

• převládají noviny – deníky a týdeníky (celostátní i 
regionální)

• odborná (oborová) periodika
– Československo:

• např. Mäsiar a údenár, Slovenské pastvinárstvo, Textilní věstník, 
Dřevařské listy, Český obuvník...

– zahraniční:
• např. L´industrie Chimique – Paris, Scheizer Lederarbeiter Zeitung

– Zurich-Berne či Textil-Zeitung – Berlin...



Charakteristika článků a zpráv
• krátké agenturní zprávy
• spekulativní informace

– „povráva sa“, „počuli sme“, „koľuje chýr“…
• podrobnější komentované zprávy

– výstavba, provoz, rozšiřování podniků…
• rozsáhlejší reportáže

– celostránkové články často s bohatým obrazovým 
doprovodem

– popis práce a života nových průmyslových měst 
(časté názvy typu „Haló, haló, tu slovenský Zlín!“, 
„Slovenský Zlín pod Tatrami“, „Novozámocký Zlín“)

– jubilejní články k výročí podniků



Komentované zprávy



Reportáže



Kladné ohlasy

• vznik nových pracovních míst
• dobré mzdy
• vysoká úroveň sociálních služeb zaměstnancům 

(podnikové jídelny, levné a kvalitní bydlení v 
nových domcích, sportovní a kulturní vyžití, 
možnosti vzdělávání)

• zaměstnávání místních dělníků
• „úředním jazykem“ slovenština
• …



Kladné ohlasy



Kladné ohlasy



Záporné ohlasy
• znečišťování řeky Nitry bošanskou koželužnou
• vysoké nároky kladené na výkonnost dělníků (přesčasy)
• změna životního stylu, které s sebou průmyslové

podnikání přinese
• soběstačnost ve všech odvětvích (vlastní výroba 

polotovarů a surovin, realizace služeb, nízké ceny, 
likvidace konkurence a malovýrobců)

• propouštění v Nových Zámcích v období krize
• údajný pokus o zneužití státní dotace na regulaci řeky 

Popradu
• …



Záporné ohlasy



Záporné ohlasy



Zajímavosti
• objev uhelného naleziště ve Štrbě
• zvláštní složení vody v řece Poprad, které bylo výhodné

pro výrobu umělého hedvábí v továrně Svit
• pojmenování jedné z Demänovských jeskyní po Tomáši 

Baťovi
• pokusy s pěstováním lufy v okolí Nových Zámků
• ražba erbu Nových Zámků na baťovky
• stavba funkcionalistického kostela v Bratislavě-Petržalce 

podle projektu architekta Vladimíra Karfíka
• výroba gumových matrací pro rýžování zlata na Žitném 

ostrově
• …



Zajímavosti



Zajímavosti



Zajímavosti



Zajímavosti



Zajímavosti



Zajímavosti



Poválečné období



Poválečné období



Baťovský tisk

• Motto:
„Noviny jsou dítětem rozvinutého života, 
dítětem vyspělého průmyslu, zemědělství
a práce vědecké. Avšak noviny také silný 
moderní život tvoří. Roztáčejí stroje v 
továrnách a mají větší vliv na cenu úrody, 
nežli počasí. Aby se dobývalo více 
brambor, nezáleží na motykách, ale na 
novinách, tiskařských lisech a plakátech.“



Předchůdci
• rubriky uveřejňované v regionálních listech dvou 

významných slovenských působišť firmy Baťa
– Baťove zvesti z južného Slovenska – Slovenský juh

(Nové Zámky)
– Svit : Zprávy z moderného podnikania pod Tatrami –

Vysoké Tatry (Nový Smokovec)
– (Zprávy zo Svitu – Spišské hlasy (Spišská Nová Ves))

• zprávy ze života „baťovců“, od jejich práce přes 
sportovní a kulturní aktivity až po jídelníček 
závodní kuchyně

• nejvyšší týdenní mzdy nejlepších pracovníků a 
dílen, a také účast na zisku



Baťove zvesti z južného Slovenska



Zprávy z moderného podnikania
pod Tatrami



Mzdy účast na zisku



Budovateľ : časopis podnikavej 
práce na Slovensku

• od 5. ledna 1939 vychází v Bošanech
• týdeník (čtvrtek), hlavní redaktor: M. Dado, místní

redakce v Bratislavě a ve Zlíně, odpovědný redaktor 
Vladimír Houdek

• časopis informoval o dění v Baťových slovenských 
závodech, ale přinášel i články o politice, společenském 
dění na Slovensku i v zahraničí a měl přispívat ke 
vzdělávání a rozšiřování obzorů čtenářů

• firmou Baťa vydáván do roku 1941, č. 49 (5. prosince 
1941)

• Poté jeho vydavatelem Budovatel, vydavatelské družstvo 
s. r. o. se sídlem v Bratislavě

• sloučení s denní Hospodářskou korespondencí
Slovenské dovozní a vývozní společnosti (DOVUS)



Budovateľ



Budovateľ



Budovateľ



Poválečná periodika

• Slobodná práca : orgán Národnej správy 
Baťových podnikov na Slovensku
(Baťovany, 1945)

• Národný podnikatel (Baťovany, 1947)
• Svit : časopis spolupracovníkov

národného podniku Baťa-Svit (Svit, 1947)
• Nový Svit : kultúrno-hospodársko-

spoločenský dvojtýždenník (Svit, 1946)
• Spolupracovník (Nové Zámky)



Závěr

• zajímavý dokument své doby, škála 
různých hledisek

• reflexe hospodářsko-sociálního fenoménu, 
který ve zmíněných oblastech ovlivnil 
všechny sféry života společnosti

• koncentrace těchto dokumentů na jednom 
místě v rámci archivních fondů – cenné
pro badatele

• možnosti dalšího výzkumu…



momoneco.kotka.fi



Děkujeme za pozornost.
kanka@kfbz.cz | gajdosikova@kfbz.cz
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