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(20. a 30. roky 20.storoèia)

¼UBICA FAL�ANOVÁ

Mgr. ¼ubica Fal�anová, CSc., Ústav etnológie SAV, Jakubovo nám. 12, 81364 Brati-
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The study deals with advertisements of tradespeople of Bratislava, published in dai-
ly press in the 1920s and 1930s. The underlying assumption of the authors is that the
advertisement and advertizing in general is not only an economic phenomenon aimed
at promoting products and services but it also represents a broad source of informa-
tion about cultural and social aspects of the facts depicted by advertizing. The topic
is in the study tackled through examples of particular tradespeople or stores, accord-
ing to various trade branches.
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Reklama je sama osebe ekonomickým fenoménom zameraným na propagáciu výrob-
kov, èinností, slu�ieb, známa je i ako problém výtvarného charakteru, ale z urèitých poh¾a-
dov mô�e predstavova� i �iroký zdroj informácií na odhalenie vývinových, kulturologic-
kých a sociálnych stránok urèitého reklamou zobrazovaného javu. Potvrdzujú to aj príspevky
historikov èi muzeológov z posledných rokov so zameraním na rozbor niektorých druhov
reklám, pou�ívaných v obchodnej èinnosti koncom 19. a v 1. polovici 20. storoèia.1 Otáz-
ka miesta reklamy v konkrétnom èase a priestore pri�ahuje dnes o to viac, �e v súèasnosti,
presnej�ie po roku 1989, dochádza na Slovensku po 40 rokoch oproti predchádzajúcemu
obdobiu k ohromnému rozmachu reklamnej èinnosti. Nedá sa v�ak tvrdi�, �e by reklama
v období socializmu absolútne ustrnula. V tom èase mala svoje in�titucionálne zázemie
(ERPO), venovala sa jej pozornos� na urèitej úrovni, rozvíjali sa viaceré druhy reklamy,
niektorým sa venovala men�ia pozornos�. Staèia v�ak dojmy be�ného pozorovate¾a, aby
bolo jasné, aké kvalitatívne odli�né pozície má reklama v komunikaènom systéme dnes
a aké mala e�te pred 10 rokmi.
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Reklama má celý rad výrazových prostriedkov, ktorými sa sprostredkováva informácia,
jej obsah od odosielate¾a k príjemcovi. Z mno�stva foriem reklám realizovaných na mieste
predaja (výkladná skriòa, vývesný �tít, tovar), èi mimo predaja (plagáty, prospekty, transpa-
renty, svetelná, zvuková reklama, kino èi videoreklama, výstavy, ve¾trhy, suveníry, hologra-
fia, grafika z poèítaèa, aeroreklama) sa príspevok sústreïuje iba na jeden druh reklamy �
na inzerát.2

Inzercia, sledovaná v èasovom období 20. a 30. rokov 20. storoèia je zaujímavým pra-
meòom, obsahujúcim viaceré východiskové údaje k �túdiu rozvoja obchodnej èinnosti v Bra-
tislave. V tejto etape reklamy mal inzerát na Slovensku 40 roènú históriu. Pre porovnanie
s európskym vývojom prvý tlaèený inzerát vy�iel v Anglicku u� v roku 1477, pod¾a nie-
ktorých autorov v roku 1490. Èo sa týka susedných �tátov Slovenska, v Po¾sku sa za prvý
pova�uje inzerát z roku 1730, v Èechách má primát inzerát z roku 1688. Pre zaujímavos�,
v USA sa prvá reklama v novinách objavila roku 1704. Prvé inzeráty na Slovensku sa zaèa-
li uverejòova� v novinách Pressburger Zeitung v rokoch 1783-1787.3 Ako bratislavský den-
ník sa do roku �pecifikoval v preva�nej miere na inzeráty lokálneho významu. Ale aj z po-
h¾adu na obsah celonárodných denníkov, ako Slovák, Slovenský denník a Národný denník
z 20. a 30. rokov vyplýva znaèné zastúpenie bratislavských inzerátov. Napriek vtedaj�ím
kritickým hlasom, vyzývajúcim zvý�i� pozornos� na inzerovanie, z èoho by sa dala oèaká-
va� aj tomu zodpovedajúca nízka frekvencia inzerátov, nie je tomu tak, a v jednotlivých
èíslach je pravidelne inzerátom venovaná rozsiahla plocha. Vysoký je aj ich poèet, v nie-
ktorých èíslach sa vyskytovalo i 150 reklám rôzneho druhu.

Èo sa týka samotného obchodu, jednotlivé odbory sú inzerátmi zastúpené rôznou mie-
rou. O aké odbory i�lo, hovorí poh¾ad na materiály týkajúce sa organizaènej èinnosti brati-
slavských obchodníkov. Spôsob delenia odborov v rámci organizaèného systému bratislav-
ského obchodníctva sa v jednotlivých materiáloch rôznil. Tak Grémium bratislavských
obchodníkov v tomto období rozli�ovalo 56 druhov obchodu pod¾a druhu predávaného to-
varu. Z dôvodov porovnania s analyzovaným materiálom vyskytujúcim sa v novinách, ale
aj kvôli dokumentácii vnútornej �truktúry obchodníctva, predkladáme zoznam z tohto h¾a-
diska èlenených obchodníckych skupín. V roku 1927 sa v òom vyskytovali nasledujúce
kategórie, urèované pod¾a �ivností: mie�aný tovar; textil; galantéria; obuv; ko�a; mlieko
a mlieène produkty; koloniálny tovar; hydina; ovocie, zelenina, potraviny; múka; mäso a úde-
niny; vajíèka; lahôdky (delikatesy); pivo; víno; minerálne vody; sklo a porcelán; �elezný
tovar a kuchynské potreby; nábytok; kancelársky nábytok; papier a �kolské potreby; kance-
lárske potreby; knihy; umelecké predmety; chemikálie; parfuméria a kozmetický artikel;
farby; drogérie; zlato a strieborný tovar; hraèky, �portový artikel; rádiá; technický a elek-
tronický tovar; film; fotografický tovar; noviny; fajèiarske potreby; stavebný materiál; stro-
je; autá; agenti a komisionári; kramári; �peditéri; vete�níci; bankové obchody; obchod s do-
bytkom; zemské plodiny; zálo�ne; trhovci s potravinami; trhovci mimo potravín; kvety;
drevo a uhlie.3 Podrobnej�ie èlenenie poskytujú archívne materiály. Pod¾a nich sa napr. od-
bor textilu èlení na ïal�ie skupiny � krátky tovar; módny tovar; stri�ný tovar; textil. V tomto
materiáli sa objavujú i ïal�ie kategórie: administrácia obytných domov; cestovné kancelá-
rie; detektívny podnik; dra�obné siene; inzertné kancelárie; po�ièiavanie kníh; kostýmov;
filmov; predpredaj lístkov; realitné kancelárie; reklamné kancelárie; revízna kancelária;
zberòa prádla; usporiadanie koncertov a predná�ok; palivá.4 Pod¾a ïal�ích archívnych pra-
meòov sem patrili aj nakladatelia; dovozcovia koloniálneho tovaru potravín a ju�ných plo-
dín, èi�e ve¾koobchodníci; informaèné kancelárie; predaj ¾adu; jazdné kolá; hudobné ná-
stroje, gramofóny; gumový tovar a pneumatiky.5 Ale napr. v archívnych materiáloch Grémia
bratislavských obchodníkov sa v �tatistikách rozli�uje a� 179 skupín, zdru�ovaných pod¾a
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1 Dvojståpcová polstranová rekla-
ma firmy Tausky. Slovák 1926.
2 Dvojståpcová reklama firmy We-
iss & Fürst �U motý¾a�. Slovák
1935.
3 Jednoståpcová reklama F. Pavú-
ka. Bratislavské noviny 1924.
4 Dvojståpcová textová reklama fy
Werko. Slovenský denník 1935.
5 Reklama fy Schön na zimný to-
var. Pressburger Zeitung 1934.
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príbuznosti do sekcií. Vnútorný obsah odborov pod¾a jednotlivých �ivností je v�ak ove¾a
poèetnej�í. Napr. len v zozname obchodníkov s textilným, módnym a konfekèným tova-
rom sa nachádza 71 �ivností (druhov tovaru).6 Rozbor �truktúry obchodníctva a �tatistík
nie je v�ak hlavným zámerom príspevku. Urèuje v�ak tvorbu obchodníckych skupín, dru-
hov obchodov situovaných v rôznych èastiach mesta a �írku tovarovej ponuky ohranièujú-
cej svet ka�dodenných potrieb jednotlivca. Vo vz�ahu k reklame nás zaujíma ako vodítko èi
pomôcka pri spracovaní materiálu týkajúceho sa novinových inzerátov. Pomôcka na to, aby
sa z príslu�ných skupín vybrali príklady obchodníkov s tradíciou reklamy, vytváranou dlho-
dobos�ou publikovania inzerátov, pravidelnos�ou, frekvenciou alebo výtvarnou nápaditos-
�ou. V niektorých prípadoch sa vzala do úvahy i tradícia obchodníkov, fungujúca vo vedo-
mí obyvate¾ov mesta.

Èo do poètu inzerovaných podnikov, prislúcha v sledovaných denníkoch dominantné
postavenie obchodom s textilom. Ich samotné zastúpenie v skupine je vysoké � patrili k po-
èetne silným odborom, prièom s 353 èlenmi vytvárali 11% podiel z celkového poètu èle-
nov.7 Z 33 inzerujúcich jednotlivcov sa uplatnili vo významnej�ej miere viacerí obchodníci.
Firma Tausky pracovala systematicky na uverejòovaní svojej reklamy vo v�etkých sledova-
ných novinách. Pod¾a údajov z historických prác firma existovala od roku 1857. V poèiat-
koch obchodovania si otvoril Joná� Tauský obchod so stri�ným a módnym tovarom na Ka-
pucínskom námestí. Od roku 1867 mal u� aj druhý obchod na Hurbanovom námestí è. 15
(dne�né orientaèné èíslo domu 8), prièom predchádzajúci zru�il.8 Obchod prebrali e�te za
�ivota J. Tauského jeho synovia, od roku 1891 mali ïal�ích troch spoloèníkov. Po roku 1891
bol obchod vedený pod firmou Tauský a synovia. Jeden zo spolumajite¾ov, Maximilián
Stein, významná osobnos� obchodníckeho �ivota Bratislavy, viedol obchod a� do svojej
smrti v roku 1930. Pod¾a týchto prameòov bol obchod likvidovaný a� roku 1935.9 Okrem
iného reklamy poskytujú aj niektoré spresòujúce údaje týkajúce sa vývinu obchodu. Pod¾a
reklamy z roku 1922, uverejnenej v Adressbuch der Stadt Bratislava-Pressburg, bola firma
zalo�ená roku 1846. Na rozdiel od predchádzajúcich údajov, obchod pod¾a reklám existoval
e�te v roku 1937. V reklame sa nachádzajú aj údaje spresòujúce lokalizáciu obchodu. Kým
star�ie reklamy z 20. rokov uvádzajú obchod na Hurbanovom námestí, pod¾a neskor�ích
reklám z 30. rokov sa obchod presídlil na Sedlársku 7, pod¾a nových orientaèných èísiel
domov existujúcich od roku 1975 ide o èíslo domu 6. Textová èas� reklamy obsahuje viace-
ro ïal�ích zaujímavých údajov týkajúcich sa obchodnej èinnosti firmy. Jedným z najhlav-
nej�ích spôsobov prezentovania obchodu je uvádzanie druhov predávaného tovaru. Po tejto
stránke má reklama význam ako zdroj poznania samotného obchodného sortimentu a se-
zónnosti ponuky, na druhej strane je dokladom �ivotného �týlu, módy, a dobových po�iada-
viek konzumenta. Najkompletnej�í údaj k tovarovej skladbe obchodu sa nachádza v spo-
mínanej reklame z roku 1922. V tejto reklame, kde sa vyu�íva i èasto pou�ívaný prostriedok
reklamy � superlatív, sa obchod uvádza ako najväè�ia firma, a to v odbore dámskej konfek-
cie, dámskych �atových látok, pánskych oblekových látok, dámskeho módneho tovaru, pán-
skej a detskej bielizne, bavlneného tovaru, obrusov, pleteného tovaru, kobercov a záclon
a svadobnej výbavy. Sortiment je upresòovaný aj v ïal�ích reklamách. Pod¾a reklamy z ro-
ku 1937 ponúka firma pre dámskych krajèírov �tuzemské a zahranièné, anglické a fran-
cúzske, vlnené, pracie a hodvábne� látky. Pánskych krajèírov upozoròovali na �tuzemské,
zahranièné, anglické panské látky, serge a potreby vo najväè�om výbere� . Tak ako reklamy
vo v�eobecnosti v tomto období, aj reklama Tauského sa riadila zásadou adresnosti na kon-
zumenta (pod¾a veku, pohlavia, profesie), sezónnosti a brala do úvahy urèité sviatoèné èi
rodinné príle�itosti. Tak v roku 1924 ponúkala firma �dievèenské �atoèky na birmovky
a letné etamínové �aty, detské letné trièká, pono�ky, punèochy, kúpacie úbory�. Ako vyplý-
va z reklám, zvý�ený záujem o nákup tovaru videli obchodníci aj pri iných príle�itostiach �



273

  6 Reklama fy Schön na zimné plá�te. Slo-
venský denník 1935.

  7 Textová jednoståpcová reklama fy Ba�a.
Slovák 1926.

napr. na Svätého Ducha (�kúpte si èo potrebujete na sviatky svätodu�né...�), Vianoce, Turí-
ce, Ve¾kú noc. Reklama je zároveò zdrojom poznávania obchodných praktík, zabezpeèujú-
cich konkurencieschopnos� a chod firmy. Z ekonomického, ale i sociálneho h¾adiska sa do
pozornosti dostávajú popritom i cenové relácie tovaru. Výpredaj tovaru a zni�ovanie cien
tovaru patrili k be�nej praxi získania zákazníka a prostriedkom na zabezpeèenie jednora-
zového, zvý�eného odbytu tovaru. V niektorých reklamách sa pí�e o úplnom výpredaji prí-
slu�ných druhov obchodného artikla. Zaujímavý je aj údaj o sériových cenách � v reklame
fy Tausky sa v roku 1935 objavuje �senzaèná nabídka na�ej dámskej konfekcie, sériové
ceny Kè 98.-, 145.-, 245.-, 295.-�. Uverejòuje sa i vý�ka zlacnenia, v niektorých prípadoch
i�lo a� o 50% z pôvodnej ceny. Na jednej z reklám fy Tausky zákazníka oboznamujú aj
s otváracími hodinami � obchod bol otvorený v doobedòaj�ích hodinách od 9. hodiny do
12,30, poobede od 15. hodiny do 18,30. Obsah textovej jednoståpcovej reklamy z roku 1935
svedèí o ïal�ích aktivitách firmy, zvy�ujúcich jej prestí�ne postavenie v obchode. Pod¾a
nej sa pod vedením firmy J. Tausky & synovia organizovala módna prehliadka. Ako sa
hovorí v texte: �V nede¾u dòa 31. marca 1935 o 1,30. hod. dopol. a o 8,30 veèer uká�eme
vám najnov�ie výtvory jarnej módy. Klobúky Chapeaux Gelber. Lístky u fy Tausky, Sedlár-
ska è.7. Rezervovanie u vrchného v Carlton hale�. V prípade Tauského firmy preva�ujú
v inzerovaných seriáloch, nachádzajúcich sa v novinách, textové reklamy. Ilustrovaná a tex-



274

tová reklama (reklama 1) s obrázkom taneèného páru, je výtvarne jedným z najpôvabnej-
�ích inzerátov obchodu. Zároveò je dokladom nielen vy��ie uvedených ukazovate¾ov doby,
ale aj módy v obliekaní, pou�ívaných materiálov a spoloèenského �ivota.

Firma Weiss & Fürst patrila takisto k bratislavským firmám s dlhodobou tradíciou. Bola
zalo�ená v roku 1867 pod názvom Weiss & Luntzer. Obchod Adolfa Weissa a Ignáca Lun-
tzera sa nachádzal na Klariskej 6/4. Keï sa A. Weiss o�enil s dcérou Leopolda Fürsta, u�
ako jediný majite¾ obchodu, stal sa jeho spoloèníkom a zalo�ili firmu Weiss & Fürst U Mo-
tý¾a. Firma, i keï menila majite¾ov, zostala a� do vyvlastnenia pod týmto názvom.10 Rovna-
ko ako pod¾a historických údajov, aj pod¾a reklám z 20. a 30. rokov 20. storoèia bol obchod
umiestnený na Sedlárskej 2/7. Inzeráty boli uverejòované pravidelne v sériáloch, ale mali
preva�ne textovú podobu zdôrazòujúcu kvalitu a cenovú prístupnos� tovaru. Ich jediným
ilustraèným prvkom bolo logo firmy � postava �eny v podobe motý¾a (reklama 2). V tex-
toch v�ak nachádzame zaujímavý moment � formy zdvorilého oslovovania zákazníkov, kto-
ré signalizovalo úslu�né chovanie personálu k zákazníkom, ako napr.: �Milostivá, menom
ná�ho vkusu a Va�ej peòa�enky vás pozývame k nezáväznej prehliadke na�ich nových vzo-
rov hodvábnych a vlnených látok. Nezabudnite prís�� (Slovák, 1934), alebo �...Prosíme
ráète si prezrie� na�e výklady� (Slovák, 1934). Pre rodených Bratislavèanov sú z radov
obchodníkov a obchodov s textilom doteraz známe pojmy Pavúk, Halmo�, Werko. Meno-
vaní predstavitelia bratislavského obchodníctva neinzerovali pravidelne, systematicky tak,
ako by sa oèakávalo. Navy�e v sledovaných novinách sa nachádzajú iba textové inzeráty,
viaceré z nich nemajú osobitnú grafickú úpravu písma alebo orámovanie. Z roku 1923 sa
vyskytuje reklama, pod¾a ktorej firma Pavúk sídlila na Konventnej ulici 12/20 (reklama 3).
Ale text reklamy z decembra 1934 oznamuje zákazníkom otvorenie nového obchodného
domu Pavúk na inom mieste, na dôle�itej tepne obchodného �ivota Bratislavy. Okrem toho
je tu aj iný zaujímavý údaj o zahajovacích cenách: �Nezame�kajte vyu�i� zahajovacie ceny
vo ve¾kom novom obchodnom dome firmy Pavúk, stri�ným a módnym tovarom. Bratisla-
va, Uhorská 50�, èi�e dnes Obchodná 50. Aj napriek rôznorodej etnickej skladbe obchod-
níctva, zodpovedajúcej zastúpeniu jednotlivých etnických skupín v meste, vyu�ívali sa et-
nické ukazovatele v reklamách pomerne zriedkavo. Jedným z takýchto prípadov je
i oznaèenie obchodu F. Pavúka ako �èeskoslovenská firma�. V rámci etnickej a jazykovej
rôznorodosti mesta existovala v�ak v reklamách jazyková prispôsobivos�. Reklamy kon-
krétnych firiem sa objavujú pod¾a druhu novín èi publikácie v rôznych jazykoch, ktorými
sa hovorilo v Bratislave, niektoré sú dvoj i trojjazyèné v rôznych kombináciách �bratislav-
ských� jazykov.11 Ani Halmo�ove reklamy nevynikali mimoriadnou grafickou úpravou. Akú
ponuku tovaru poskytoval, hovorí obsah reklamy z roku 1927. Firma Ignatz Halmos, sídlia-
ca na Hurbanovom námestí 16/9, sa propagovala ako najlacnej�í nákupný prameò v �sergu,
lüstru� (èi�e listru � pozn.autora, obidva sú druhy látok), rukávových pod�ívok, re�ného
plátna, cverien a �ijacích hodvábov. Od Werka bola zdokumentovaná iba jedna reklama,
upozoròujúca na to, �e v tomto èase sa takisto venovala pozornos� úprave výkladov ako
jednému zo spôsobov vhodnej reklamy firmy (reklama 4).

Jednou zo základných èàt maloobchodu 20. a 30 rokov vo vtedaj�om Èeskoslovensku
bolo zakladanie obchodných domov. Novou formou boli jednotkové obchodné domy, pria-
my predaj výrobkov výrobných podnikov, re�azcové obchody.12 Boli to záva�né momenty,
podmieòujúce nákupné mo�nosti miestneho obyvate¾stva, príp. ich zamestnanos�, v mno-
hých prípadoch lokálny urbanizmus výstavbou nových, moderných stavebných objektov.
V Bratislave patrila do tejto kategórie medzi inými i moravská firma Schön, s hlavným
sídlom v Ostrave. O urbanistický rozvoj mesta sa v roku 1934 zaslú�ila postavením mo-
dernej budovy s názvom Módny dom Schön na Uhorskej, èi�e Obchodnej 4/4, v období
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8 Jednostranová reklama fy Ba�a. Slovák 1935.
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9 Reklama na pracovnú obuv fy
Ba�a. Slovák 1934.
10 Reklama fy Ba�a na luxusnú
dámsku obuv. Slovák 1934.
11 Reklama fy na populárnu
obuv nazvanú trampky. Slovák
1935.
12 Reklama fy Pallehner. Slovák
1934.

   9 10

 12 11
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13 Reklama fy Jerry. Slovenský
denník 1927.
14 Reklama fy Thonet. Sloven-
ský denník 1935.
15 Reklama firmy Ba�a na zim-
nú �portovú obuv. Pressburger
Zeitung 1934.
16 Ba�ova reklama na �portové
potreby. Slovák 1934.

17 Jednoståpcová reklama na bicykle. Slovák 1934.
18 Dvojståpcová reklama na rádiá. Slovenská den-
ník 1935.
19, 20 Jednoståpcové reklamy firmy Quastler na
predaj rádií. Pressburger Zeitung 1934.
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socializmu slú�ila takisto ako obchodný dom pod názvom Pionier. Textové a ilustrované
inzeráty uverejòovala firma v denníkoch na Slovensku u� v tomto roku. V rámci porovná-
vacieho materiálu patrí medzi firmy s dôrazom na frekvenciu, konkrétne údaje a výtvarné
stvárnenie obsahu inzerátu. Medzi iným v nich nachádzame aj informácie pribli�ujúce vnú-
torné funkèné èlenenie obchodného domu. Ako vyplýva z reklám firmy, v obchodných
priestoroch na prízemí a na 1. a 2. poschodí pä�poschodovej budovy sa predával �iroký
sortiment tovaru. Kresby v reklamách Schönu, zobrazujúce ponúkaný tovar s dôrazom na
detaily, vyzdvihujú v koneènom stvárnení eleganciu a �týlovos� odevných prvkov. Jednu
z mno�stva reklám reprezentuje dvojståpcová reklama è. 5 z Pressburger Zeitung z roku
1934. Pod¾a nej sa v èasti svojej zimnej kolekcie zamerali majitelia firmy pri predaji dám-
skeho �atstva na úpletové � najmä na vlnené pulóvre, na detské úpletové obleèenie, zimnú
bielizeò. Vo svojich reklamách uverejòujú súpis ponúkaného tovaru, ceny, základné údaje
o ve¾kostiach, kvalite, módnosti. Tak sa dozvedáme z reklamy na detské obleèenie, �e �ang-
lický� detský pulóver stál 9 korún, detská ly�iarska �garnitúra� � nohavice a pulóver 19.-
alebo detská bunda 18.-. Uká�kou luxusného módneho tovaru urèeného pre solventnej�ieho
a nároènej�ieho spotrebite¾a je reklama s ponukou dámskych plá��ov, so základným popi-
som odevu a s cenou pri ka�dom výrobku (reklama 6), poukazuje sa na materiály (napr.
flau�, tulení golier, pravý perzián). Reklama je aj príkladom dobovej terminológie tovaru.
Nielen z reklamy fy Schön, ale aj z reklám iných firiem vyplýva, �e sa dbalo na dodr�iava-
nie odborných názvov, súvisiach s presným popisom tovaru. Napr. súèas�ou reklamy fy
Schön je terminológia, prenikajúca do be�ného, ka�dodenného jazyka: vyskytujú sa tu ozna-
èenia ako delén (druh potlaèenej jemnej tkaniny z èesanej vlny alebo tkaniny), Köperov
hodváb, imprimé (druh hodvábnej tkaniny), flamizol (druh lesklej hodvábnej tkaniny s plát-
novou väzbou a krepovým útkom), rayé (vzor s výraznými pozdå�nymi pásikmi, tvorený
pou�itím priadze kontrastných farieb alebo i väzbou), krepp (druh tkaniny jemne zvrásne-
nej, prehýbanej, tkanej vo zvlá�tnej, krepovej väzbe alebo s pou�itím intenzívne krútených
nití). Ako vyplýva z reklamy, prenikol do jazyka aj termín �desín�, èi�e dizajn.13 V tejto
reklame je takisto oznaèenie materského podniku � Moravskej Ostravy.

V rámci inzertného propagovania predaja obuvi sa uplatòovalo v 20. a 30. rokoch z cel-
kového poètu 36 obchodníkov nie viac ako 5 firiem. Av�ak jeden z reprezentantov, firma
Ba�a, mala také výrazné zastúpenie v inzercii, a to nielen v rámci tohto druhu obchodu, ale
v reklamnom dianí celkovo, �e je vhodné poukáza� podrobnej�ie na charakteristické èrty
jej inzercie. Na�lo sa aj nieko¾ko inzerátov vz�ahujúcich sa na obchodný dom Ba�a v Brati-
slave, ale vzh¾adom na to, �e Ba�a, ktorý vsadil na priamy predaj svojich výrobkov a vlast-
nil rozsiahlu obchodnú sie�, v reklame sa zameral na propagáciu tovaru bez lokalizácie
predajní. Obchodný dom Ba�a na Hurbanovom námestí 6 bol postavený v Bratislave v ro-
koch 1929-1930. Pod¾a reklamy z roku 1922 a 1926 (reklama 7) sa Ba�ova obuv predávala
e�te skôr, a to komisionálne v obchode na Michalskej 5/5. Podobne ako novinová inzercia
vo v�eobecnosti, aj Ba�ova reklama, umiestòovaná v tlaèi, pre�la v 20. a 30 rokoch svojím
vývojom. Inzeráty takéhoto druhu, ktoré ponúkajú èas� sezónnej kolekcie v èo najväè�om
poète druhov obuvi, sú pre sledované obdobie charakteristické (reklama 8). Inzeráty sa
uverejòovali pravidelne, jednotné reklamy sa nachádzali v ka�dom 3.,4. èísle v�etkých dru-
hov novín. Postupne sa kladie dôraz na precíznos� kresby a v 30. rokoch sa objavuje v re-
klame i fotografia. Z h¾adiska skúmania tovarových po�iadaviek jednotlivých sociálnych
skupín obyvate¾stva, a to nielen mestských, ale i vidieckych, ich nárokov a mo�ností, je
dôle�itý údaj, pod¾a ktorého �¾udové� vzory, uspokojujúce najchudobnej�ie vrstvy obyva-
te¾stva, museli ma� zastúpenie v ka�dej kolekcii. Je známe, �e Ba�a sa z ve¾kej èasti orien-
toval najmä na obuv strednej kvality, preto�e predstavovala v predaji osvedèené vzory a za-
bezpeèovala sa tým sériovos� výroby. Ba�a sa dostal do povedomia spotrebite¾ov aj tvorbou
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21 Propagaèná akcia znaèky Kodak. Slovenský den-
ník 1935.
22 Reklama obchodu so sklom znaèky Moser. Pre-
ssburger Zeitung 1934.
23 Reklama na písací stroj znaèky Underwood. Slo-
venský denník 1924.
24, 25 Jednoståpcové reklamy na predaj áut. Press-
burger Zeitung 1934.
26 Reklama na predaj strojov. Slovenský denník 1924.
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cien, keï v rokoch 1922 � 1932 jeho ceny konèili èíslom 9.14 Jeho zámer zabezpeèi� si
odbyt zásobovaním naj�ir�ích vrstiev obyvate¾stva potvrdzuje i oznámenie v tlaèi v roku
1935. Dotýka sa zároveò aj vtedaj�ieho procesu � pomalého ústupu ekonomickej krízy 30.
rokov. Sociálna adresnos� a ekonomické podmienky sa v òom ozývajú nasledovným spôso-
bom. �Hospodárska tieseò v celom svete je na sostupe. Výroba sa zvy�uje. V dôsledku
zvý�enej spotreby a pod vplivom politických pomerov v Európe stúpajú ceny surovín, zvlá��
ko�í, ktoré zdra�ily a� o 50 %. Jesli�e tento vzostup potrvá, dostaví sa tie� vzostup cien
hotových výrobkov. Zásoby, ktoré máme po ruke, umo�òujú nám v�ak, abysme zatia¾ udr-
�ovali dosavádne ceny, zvlá�� ¾udovej obuvi.� Pri tvorbe kolekcií sa v�ak re�pektovali po�ia-
davky v�etkých sociálnych skupín. Objavujú sa v nich tak jednoduché robotnícke pracovné
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topánky z boxcalfu, gumy � galo�e, ako aj luxusné dámske topánky z hadej ko�e (reklama
9, 10). Ako vyplýva z reklám, pri výrobe obuvi sa prihliadalo na rôzne príle�itosti nosenia
obuvi � od be�ného, ka�dodenného nosenia, a� po spoloèenské príle�itosti, prácu a �port,
oddych. V súvislosti s prenikaním obuvi na trh, s jej typovou rôznorodos�ou, úèelovos�ou
a úpravou treba pripomenú� aj okolnosti povojnového vývinu v móde ako moment podpo-
rujúci vývin obuvníctva. V tomto èase sa dámska obuv stáva významným dámskym dopln-
kom vïaka skráteniu sukní, èím sa zvy�uje po�iadavka na kvalitu a vzh¾ad dámskych topá-
nok. Objavujú sa rôzne typy topánok � lodièky, meltonky, plátenky, sandále. Oproti
predchádzajúcemu obdobiu sa obohatila paleta materiálov � napr. v dámskej kolekcii sa
ponúkala obuv z rôznych materiálov � nubukové, z textilu, napr. plátna, z meltonu, ko�e,
gumy, lakové, z atlasu, materiálu crépe de chine, ��evrové� (z materiálu chevre), hadie atï.
a v kombinácii materiálov. Niektoré druhy obuvi, ako napr. trampky, sa stali v�eobecne
známym typom obuvi, �iroko sa uplatòujúcim a dlho pretrvávajúcim vzh¾adom na rôzne
skupiny obyvate¾stva (reklama 11). Pod¾a druhu obuvi sa pohybovali i povestné Ba�ove
cenové relácie: ceny dámskej letnej a jarnej obuvi sa pohybovali od 25-39 korún, ale pláte-
niek od 5-19, spoloèenské stáli i 49, luxusné hadie od 70 do 149, pánske sa pohybovali
v priemere od 20 do 39 korún, zimné dámske do 49, pánske do 69 korún. Sprievodným
znakom obchodovania bola aj sezónna z¾ava cien, výpredaj tovaru. Napr. v auguste Ba�a
avizoval 14 dòovú 20% z¾avu na letnú obuv, trvajúcu od 4. do 18. 8. U� zaèiatkom januára
sa predávala zlacnená zimná obuv s 10% z¾avou, koncom februára bol posledný tý�deò
z¾avy. V ka�dom prípade Ba�ova reklama zásluhou svojej systematickosti a intenzite pred-
stavuje dôle�itý doklad výrobného sortimentu, materiálu, názvov obuvi, módy, módnych
po�iadaviek s prihliadnutím na sociálne okolnosti a príle�itosti, ale aj metód obchodovania
firmy.

Z celkového poètu 37 obchodníkov so �elezným tovarom a kuchynským riadom v sle-
dovanom materiáli uverejòovali inzeráty 4 predstavitelia skupiny. Vo vedomí Bratislavèa-
nov, a to nielen u pôvodného obyvate¾stva z radov najstar�ej generácie, sa spája táto skupi-
na najmä z menom firmy Pallehner (Hurbanovo 5/2). Firma, zalo�ená roku 1825, je
reprezentovaná v sledovaných denníkoch iba nieko¾kými textovými reklamami s propago-
vaním niektorých druhov výrobkov (reklama 12).15 Kompletnej�í súpis tovaru sa nachádza
v reklame z roku 1934. Pod¾a nej �J. St. Pallehner dodáva: �elezo, kovy, stroje, nástroje,
kovanie, kovový nábytok, kachle, sporáky, ¾adovnièky, detské koèíky, elektromateriál, sklo,
porcelán, keramiku, kuchynský riad, hasiace prístroje a motorové striekaèky zn. �Fláder�
vo ve¾kom a malom zo skladu�. V rámci bratislavských pomerov vynikala v tomto druhu
obchodu i firma S. Neurath & Sohn, zalo�ená roku 1871 Seligmanom Neurathom.16 Jej
novinové reklamy nachádzame takisto iba v textových úpravách. Napr. z reklamy z roku
1922 sa dozvedáme, �e firma sídliaca na námestí SNP 17, èi�e v dnes u� neexistujúcej
budove medzi domami s èíslami 15 a 16, sa prezentuje ako najväè�í obchodný dom s tova-
rom: domáce a kuchynské potreby, kachle, sporáky, �elezný tovar, náradie pre zámoèníkov,
krajèírov, stolárov, kolárov, obuvníkov.

Naopak, zásluhou viacerých firiem boli bratislavské obchody s nábytkom, odboru s 19
obchodníkmi v roku 1927, prostredníctvom reklamy reprezentované vo významnej miere.
Sedemnás� inzerujúcich firiem malo dôle�ité miesto aj z h¾adiska celkovej reklamnej èin-
nosti. Mo�no tak hovori� na základe frekvencie reklám, ich výtvarného a textového stvár-
nenia a plo�ného podielu v tlaèi. Predaj továrenského nábytku v �peciálnych predajniach
nábytku sa rozmohol na Slovensku najmä po 1. svetovej vojne.17 V inzerovaní predaja kan-
celárskeho nábytku vynikla firma Jerry, sídliaca na Sedlárskej 6 (reklama 13). Nielen táto
reklama, ale aj ostatné inzeráty obchodu �Jerry�, predkladajú v jej ilustraènej èasti kom-
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pletnú ponuku typov ponúkaného kancelárskeho nábytku. Podobným dokladom sú aj inze-
ráty firmy Thonet-Mundus, nachádzajúcej sa na Franti�kánskom námestí 1/3 (reklama 14).

Èo do poètu obchodníkov sa v Bratislave vo významnej�ej miere uplatnili obchodníci
s papierom a �kolskými potrebami. Z celkového poètu 75 predstavite¾ov tohto druhu ob-
chodu sa prostredníctvom reklamy v novinách prezentovalo 6 bratislavských firiem. Firma
Gustava Holderera sa orientovala na uverejòovanie reklám v Pressburger Zeitung. Pod¾a
historických prác bol �obchod papierom, písacími a kresliacimi potrebami� na Laurinskej
otvorený na základe �ivnostenského oprávnenia roku 1864. Reklama spresòuje lokalizáciu
obchodu � z nej zis�ujeme, �e sídlila na Laurinskej 20/16. Èiastoène je ponúkaný sortiment
obsiahnutý aj v reklame. V inzeráte majite¾ upozoròuje na mo�nos� zakúpenia písacích
súprav, kancelárskych dosiek, písacieho papiera, zápisníkov, oma¾ovániek, ilustrovaných
kníh.

Aj predajne so �portovými potrebami patrili k tým, ktoré sa vo väè�ej miere zaèali roz-
�irova� po roku 1918. V �tatistikách (spolu s predajom hraèiek) vytvárali skupinu 13 ob-
chodníkov so �pecializáciou na tento druh tovaru. Ale ako vidno z poh¾adu na dennú tlaè,
patrili k tým obchodníkom, ktorí vsadili pri propagovaní predaja aj na inzerovanie. Zvlá��
sa v tomto smere presadzovala firma Marathon, oznaèujúca sa ako najväè�í �portový dom
Slovákov, s adresou na Ventúrskej 20/18. Z tovarovej ponuky je zjavné, �e sa v ka�doden-
nom �ivote presadzovali �portové potreby na vyu�ívaniu vo¾ného èasu. Napr. v zime sa
propagovali ly�e, ly�iarske obleèenie, sánky, korèuliarske topánky, ale aj iné slu�by � napr.
montovanie ly�í. Ak sme spomenuli tento artikel, mô�eme sa pristavi� aj pri reklamách
iných firiem. Dokumentom ly�iarskych topánok je aj Ba�ova reklama z roku 1934 (reklama
15). V lete sa v inzerátoch tejto firmy objavujú predmety vyu�ívané na oddych pri vode
(reklama 16). Zo sortimentu vyu�ívaného nielen na aktivity vo¾ného èasu, ale aj ako pred-
met na prepravu osôb vôbec, sa vo ve¾kej miere propagovali bicykle, èi�e �jazdné kolá�.
Reklamy zamerané na tento druh tovaru patria vzh¾adom na ilustraènú èas� k výtvarne pú-
tavým inzerátom. Sú dokladom i ïal�ieho spôsobu získania zákazníka � je ním predaj na
splátky. Napr. v obchodnom dome Scala na Obchodnej 10/10 ponúkali predaj na 10 mesaè-
né splátky po 49 .- Kè, a splatením prvej pô�ièky 100 korunami, prièom, ako uvádzajú,
�táto na�a oferta je prvotriedna, vz�ahuje sa na �trapaèné bicykle silnej kon�trukcie s úpl-
ným vystrojením a jednoroènou písomnou zárukou�. Nielen tieto prvky � splátky, záruka,
ale aj fakt, �e �na �iados� po�leme zdarma a bez porta obrázkový cenník�, hovoria o snahe
nájs� spôsoby, ako zatraktívni� zákazníkovi nákup. Aj Emil Freistadt, Sedlárska 3/10, ponú-
ka �pánske i dámske jazdné kolá u� od 450.-Kè vy��ie na splátky�, prièom takisto si ich
mo�no zakúpi� na základe ilustrovaného cenníka (reklama 17).

Rádiá, podobne ako �portové potreby, fotoaparáty, kozmetika, nábytok, sa takisto v 20.
a 30. rokoch 20. storoèia zaèínajú vyrába� a predáva� vo väè�ích mno�stvách oproti pred-
chádzajúcemu obdobiu. Ako vyplýva z reklám v tlaèi, na trhu na Slovensku sa uplatòujú
viaceré zahranièné znaèky rádií: Telefunken, Philips, Empo, Blaupunkt, Microphona. Re-
klamy spomínaného tovaru a znaèiek patria èo do plochy a výtvarného stvárnenia k domi-
nantným reklamám v tlaèi. Firiem, ktoré uverejòovali i celostranové reklamy, nebolo v tom
èase ve¾a (napr. Ba�a), podniky spojené s výrobou týchto znaèiek sa zaraïovali medzi ne
(reklama 18). Z údajov, ktoré tvorili pravidelne súèas� inzerátov je jasné, �e rádiá patrili
medzi luxusný tovar, a preto v tomto èase len pomaly prenikali do mestských a vidieckych
domácností. Spomedzi bratislavských firiem, pod¾a údajov zo sèítania obchodníkov z roku
1927, ich bolo 15, inzerovala systematicky napr. firma Quastler s predajòou v Centrál pa-
sá�i na Laurinskej 17/17. �Rádiodom�, ktorý predával znaèky rádií Telefunken i Philips
(reklamy 19, 20), je v inzeráte z roku 1935 oznaèený ako najväè�ia predajòa rádií. V rekla-
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me u� spomínaného obchodu, alebo obchodného domu Freistadt, ktorý sa v roku 1934
nachádzal na Sedlárskej 3/10, sa upozoròovalo na konkrétne znaèky � sloganom: �prv ne�
si kúpite rádio, poèúvnite si vo vlastnom záujme EMPO�, prièom sa uvádzali aj jednotlivé
typy s cenami. Pod¾a reklamy z roku 1935 je firma Freistadt, sídliaca na Sedlárskej 3/10,
oznaèovaná ako obchodný dom so zameraním na predaj rôznych druhov tovaru. Viac sa
o skladbe tovaru dozvedáme z reklamy z roku 1934, kde sa nachádza aj údaj o prestavbe
obchodného domu. Pri tejto príle�itosti obchod odpredával tovar za hlboko zní�ené ceny
a na splátky: �detské hraèky, gramofony, radio prístroje, �portové prístroje, detské vozíky,
jazdné kolá�. Údaje o sortimente a vý�ke ich zlacnenia poskytuje aj textová reklama z ro-
ku 1923 uverejnená v Bratislavských novinách. Pod¾a nej ponúkal �obchodní dùm Emil
Freistadt...dìtské vozíèky, reformní sedadla, rozkládací �idle, zahradní nábytek také na splátky
o 40% levnìj�í�. Ako obchodný dom sa predstavovala i vy��ie uvedená firma Scala sídlia-
ca na Uhorskej 10/10. Svoje otvorenie k 6. aprílu ( piatok) 1934 oznámila v osobitnej tex-
tovej reklame. Vo svojej ponuke mala okrem u� spomenutých bicyklov �rádioaparáty� (�od
450.-Kès vy�e�), �obrovský výber bicyklov�, ale aj fotoaparáty (�od Kès 250.-vy�e�), gra-
mofóny (�od 150.- vy�e�) a� po �gramofonové dosky� (�od Kès 10.- vy�e�). Aké znaèky
boli roz�irované a aké aktivity boli spojené s rodinným fotografovaním je dokumentované
oznamom z roku 1935 (reklama 21). Na získanie sympatií urèitého okruhu zákazníkov
firma Scala organizovala i osobitnú akciu: v tejto reklame oznamuje, �e �z celkovej tr�by
zo dòa 6., 7. a 9. apríla dáme 10% v prospech nezamestnaných�. V inej reklame (Pressbur-
ger Zeitung, 1934) sa predstavuje Scala ako �Musikhaus�, ktorý predáva v najväè�om vý-
bere gramofóny a platne znaèky His Master�s.

Reklamou sú zdokumentované i ïal�ie druhy obchodov, prípadne konkrétne firmy. V spo-
jitosti s rastom výroby niektorých druhov výrobkov po 1. svetovej vojne je potrebné spo-
menú� i drogistické potreby, kozmetiku, farby. Napr. obchod firmy Umlauf na Laurinskej
15/15 ponúkal v textovej reklame �pre dámy pudrenky, Eau de Cologne, voòavky, kozme-
tické súpravy, manikurové skrinky, no�nice�, �pre pánov holiace súpravy, britvy, vreckové
no�e, zapa¾ovaèe, cestovné jedálenské príbory, vreckové manikúrové súpravy�, okrem toho
�jedálne príbory aj v skrinkách, no�e na ovocie, brusle, stojany na ovocie�. Èo sa týka
obchodov so sklom, mô�eme uvies� firmu Moser (reklama 22). Reklamy uverejòovali aj
ko�u�níci, zlatníci, majitelia obchodov s kobercami, s písacími strojmi (reklama 23), osvet-
¾ovacími telesami-lustrami, obchodníci s autami rôznych znaèiek (reklamy 24, 25), so strojmi
(reklama 26), majitelia novozalo�ených obchodných domov (napr. ASO, Brouk a Babka)
a celý rad ïal�ích druhov firiem. V rámci bratislavského obchodu i�lo o zoskupenia s poè-
tom pribli�ne do 20 èlenov. Napr. autá predávalo 7 firiem, stroje 18. Menej (do 10 predsta-
vite¾ov) ako by sa dalo oèakáva� uverejòovali reklamy firmy s predajom potravín, cukrovi-
niek, lahôdok, mäsa, údenín.

Rozsiahly materiál nachádzajúci sa v dennej tlaèi je dokumentovaný na príkladoch, po-
ukazujúcich na mo�ný spôsob spracovania sledovaných prameòov. Poh¾ad na obsahovú strán-
ku reklám prispieva k charakteristike obchodníckej skupiny ako významnej súèasti obyva-
te¾stva mesta v sledovanom období. Poskytuje viacero faktografických východísk k údajom
o jednotlivých firmách: pod¾a nich identifikujeme pôvod firmy, majite¾ov (niekedy ich et-
nickú èi politické identitu), upresòujú dátum vzniku firmy, príp. zánik, lokalizáciu predajne
èi obchodného domu. Dokumentuje textovo a ilustraène sortiment obchodu a ozrejmuje
postupy súvisiace s predajom a kontaktom so zákazníkom. Na druhej strane je reklama,
vzh¾adom na oblas� ponúkaných slu�ieb a znakov spojených s nimi, jednou z výpovedí
o �ivotnej úrovni obyvate¾stva a prvkoch súvisiacich s rôznymi oblas�ami sociálneho, eko-
nomického a kultúrneho �ivota.
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ADVERTIZING AS A SOURCE OF KNOWLEDGE ON TRADE IN BRATISLAVA

Summary

The study deals with advertisements of tradespeople of Bratislava, published in daily press
in 1920s and 1930s. The underlying assumption of the author is that the advertisement and
advertizing in general is not just an economic phenomenon aimed at promoting products and
services but it also represents a broad source of information, revealing the cultural and social
aspects of the facts depicted by advertisements. In the period under study, advertizing in Slova-
kia had already behind a fourty-year-long history. The frequency or occurance of ads, their ratio
in particular newspaper issues and application of main principles of advertizing indicate, that
advertizing played an important role in trade activities of the city of Bratislava.
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This topic is in the study tackled through the examples of concrete both tradespeople and
stores, according to various trade branches. The author has chosen examples with a long adver-
tizing tradition, based on a long-term ad publishing, regularity, frequency or visual originality.
The study presents ads from various trades: garment, shoes, hardware and kitchenware, furnitu-
re, sporting goods, bicycles, radios, cameras, cosmetics, toys, the retailers in typewriters are
mentioned too. Also other tradespeople published their ads like: furriers, goldsmiths, owners of
stores dealing in carpets or lamps as well as some newly establishing department stores with a
wide assortment of merchandize.

Particular ads differ in their content and visual quality. In general, the analysis of the content
of advertisements contributes to the characteristics of tradespeople as an important part of the
city population. It provides for numerous factographic sources of data about particular firms.
On their basis we identify the origin of a company, its owners (sometimes even their ethnic or
political identity), we can clarify the date of establishment of the firm or of its closing, location
of a store or department store. In text as well as in picture it documents the procedures of
selling, contact with the customer (prices, sales on instalments, discounts, price lists availabili-
ty, catalogues, etc.). On the other hand, according to the scope of offered services and other
related indicators, advertizing is one of the information sources about the living standard of
population, and about various elements of social, economic and cultural life.


