




Výzva 

na zastavenie odumierania podjavorinsko -

podbradlianskeho kraja – jedného z historických 

pilierov slovenského národa 

 

       So znepokojením a úprimnými obavami dovoľujeme si upozorniť vrcholných predstaviteľov 

Slovenskej republiky, predstaviteľov politických strán, národné inštitúcie i širokú verejnosť na 

stagnáciu, vyľudňovanie a v konečnom dôsledku odumieranie podjavorinsko-podbradlianskeho 

kraja. Tento vývoj predznamenali vysťahovalecké vlny na prelome 19. a 20. storočia, pokračoval 

sociálnymi  otrasmi spôsobenými neskorou a nedostatočnou industrializáciou a už dlhší čas 

akceleruje zväčšujúcim sa zaostávaním voči okolitým regiónom Považia, Záhoria i susedného 

Pomoravia.  

      V posledných dvoch desaťročiach vyústil tento vývoj do výrazného demografického zlomu, 

a poklesom obyvateľstva zasiahol celé územie Myjavskej pahorkatiny, vrátane miest Myjava, Stará 

Turá a Brezová pod Bradlom. Zvlášť znepokojivé je, že tento región, napriek úsiliu jeho súčasných 

predstaviteľov, nevládze čeliť pokračujúcemu masívnemu odlivu vzdelaných mladých ľudí, čím sa 

roztáča nová špirála odlivu obyvateľstva, sprevádzaná ďalšími negatívnymi javmi v zmene štruktúry 

obyvateľstva, v ekonomickom vývoji, doprave, školstve, zdravotníctve, ako aj v pokračujúcej 

demontáži štátnej správy. A spoločné pôsobenie týchto vplyvov ďalej urýchľuje nepriaznivý vývoj 

tohto kraja s mnohými ďalšími negatívnymi dôsledkami na jeho budúcnosť.  

       Pokladáme za dôležité pripomenúť, že tu upadá región, ktorý bol významnou a dlhodobou 

oporou slovenského národa i Slovenska. Zákonite, v súlade s jeho dovtedajším historickým vývojom, 

boli na jeho území roku 1848 vyhlásené Žiadosti slovenského národa, ustanovená a tunajším 

národno-uvedomelým obyvateľstvom potvrdená Slovenská národná rada za predstaviteľku politickej 

a vojenskej moci Slovákov. Odohrali sa tu prvé boje a tu boli prinesené i prvé obete v novodobých 

dejinách pre národné oslobodenie. S tým väčšou ľútosťou konštatujeme, že na Slovensku sa už 

takmer zabudlo, čím všetkým prispel ľud tohto kraja k rozkvetu národa, že mal najväčšie zastúpenie 

nielen v prvej, ale aj v druhej i tretej povstaleckej výprave, ktoré v rokoch 1848 – 1849  prebúdzali 

Slovensko, od Skalice a Žiliny – až po Prešov a Košice. Rovnako do zabudnutia upadlo, že tento kraj 

bol v meruôsmych rokoch hlavnou oporou  Ľudovítovi Štúrovi a Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi pri 

ich záverečných obranných aktivitách, že tu vzniklo pamätné Promemórium, v ktorom požadovali 

konečné riešenie svojbytnosti slovenského národa, a že z tohto kraja odišla na jeho podporu aj prvá 

a najväčšia delegácia občanov, ktorú prijal rakúsky cisár.  

        Podobne musíme konštatovať, že na Slovensku si už málokto spomenie na národnostný útlak, 

ktorý po týchto aktivitách nastal, alebo  na tzv. čiernu knihu slovenských panslávov, v ktorej 

suverénne dominoval bývalý Myjavský okres. Ale tak ako do zabudnutia upadli zásluhy Hurbanových 

bojovníkov, rovnako sa zabudlo na zásluhy  Štefánikových legionárov, ktorých opäť najväčší počet 

vzišiel z tohto kraja. V súvislosti s prvou svetovou vojnou musíme tiež poukázať na štatisticky 

doloženú skutočnosť, že  z tohto „panslávskeho kraja“ sa regrutoval nielen najväčší počet 

odvedencov, ale aj vojnových obetí. A rovnako významné pri národnom oslobodení boli aj zásluhy 

z tohto kraja pochádzajúcich vysťahovalcov v zámorí, ktorých reverend Jozef Murgaš označil za 



hviezdu, ktorá otvorila oči ďalším americkým Slovákom.  Nemenej významné, žiaľ, taktiež zabudnuté, 

zostali aj aktivity tunajších dobrovoľníkov, keď na prelome rokov 1918/1919 v gardách slovenskej 

slobody a v rekordnom zastúpení oslobodzovali územie Slovenska od krajného západu až po Košice.   

       Pri vzniku Československej republiky boli tieto zásluhy ešte živé, a preto sa aspoň na istý čas na 

ne prihliadalo. Tak bolo zákonom č. 235 z roku 1920 rozhodnuté, že sa vybuduje železnica Veselí nad 

Moravou – Myjava – Stará Turá – Nové Mesto nad Váhom s nadväzným úsekom Myjava – Brezová 

pod Bradlom a ďalším predĺžením cez Jablonicu do Bratislavy. Mal to byť dar tunajšiemu ľudu za 

jeho historické zásluhy, ktorý mal zmeniť aj budúcnosť tohto kraja. Avšak po úmrtí Milana 

Rastislava Štefánika sa veľmi rýchlo začalo zabúdať na historické zásluhy tunajšieho ľud. Druhý 

úsek železnice sa nerealizoval, obnovilo sa vysťahovalectvo a aj keď tu nastalo čiastočné zlepšenie 

života, nepriaznivý asymetrický vývoj voči okolitým regiónom pokračoval ďalej.  

      Značné obete pri obrane národných a demokratických ideálov priniesol tento kraj aj počas druhej 

svetovej vojny, ale i tentoraz bol jeho sľubný povojnový vývoj pridusený. Na prelome 40. a 50. rokov 

ho zastavili politické monsterprocesy pod taktovkou bratislavskej centrály ŠTB, žiaľ, stále ešte 

zahmlené, ktoré postihli väčšinu tunajších odbojárov, živnostníkov a vôbec demokraticky 

zmýšľajúcich ľudí a ich rodín. A zatiaľ čo minulý režim sa snažil aspoň v tunajších mestách 

prezentovať svoje budovateľské úspechy, v skutočnosti, najmä po necitlivej územnej reorganizácii 

z roku 1960, zaostávanie tohto kraja v porovnaní so susediacimi i ďalšími regiónmi sa neodstránilo, 

ale naopak urýchlilo, o čom opäť svedčia oficiálne štatistiky. 

       Bolo pochopiteľné, že tento kraj vkladal veľké nádeje do nových demokratických pomerov 

spojených aj so vznikom Slovenskej republiky. Nastal však pravý opak. Kupónová privatizácia 

a neprehľadné transformačné procesy viedli k rozvratu tunajších nosných fabrík – SAM Myjava, 

Chirana Stará Turá a PAS Brezová pod Bradlom – a nasledujúci odliv mladých ľudí z tohto regiónu 

postupne vyústil až na  úroveň vysťahovaleckých vĺn spred sto rokov.  

       Aj preto sa mladí ľudia z podjavorinsko-podbradlianskeho kraja stali najmä zdrojom pracovných 

síl pre okolité šťastnejšie regióny – od Nového Mesta n. V., cez Piešťany, Senicu, Skalicu až po Holíč 

a Malacky – a zrejme preto nie je ani ochota tento problém sprehľadniť a riešiť. Za globálnymi 

pohľadmi na prosperujúce Považie, a na západné Slovensko vôbec, sa tak skrýva pokračujúce 

vyľudňovanie celej oblasti Myjavskej pahorkatiny. A v konečnom dôsledku sa týmto spôsobom  už 

takmer dve desaťročia „rieši“ aj tunajšia zamestnanosť, bez účinného záujmu štátnych a 

hospodárskych orgánov vrátane agentúry SARIO o skutočné riešenie nezamestnanosti bez 

vyľudňovania tohto kraja. 

      Navyše tunajší  pohraničný kraj je konfrontovaný blízkosťou ČR a  to spôsobuje, že vysídľovanie 

smeruje aj na susednú Moravu a do ČR, kde sa presídľujú často vysokoškolsky vzdelaní ľudia alebo 

celé rodiny na nemalú škodu nášho pohraničného regiónu i celého Slovenska. A to nehovoríme 

o ďalšom sociálnom fenoméne, ktorý začína odchodmi mladých ľudí do zahraničia a často končí 

skutočným novodobým vysťahovalectvom. 

       Podobný nezáujem o riešenie týchto problémov vidíme aj zo strany dopravných zložiek štátu. 

Absenciou akýchkoľvek ciest I. triedy sa tento kraj stal jedným z najhoršie dostupných regiónov 

Slovenska a nevyhovujúci stav ciest II. triedy s viacerými smerovo a výškovo neupravenými úsekmi 

a extrémnymi stúpaniami 15 – 17 %  tento stav ešte znásobuje.  Navyše v tomto pomedznom regióne 

spravujú cesty II. triedy  dva kraje – Trenčiansky a Trnavský, a zrejme preto sa v ňom ani 

nepripravujú žiadne komplexnejšie rekonštrukcie. Žiaľ, podobný nezáujem o tieto problémy 

prejavuje aj rezortné ministerstvo dopravy a ďalšie štátne orgány, keď ich odmietajú riešiť spôsobom 



bežným z iných dopravne zaostalých regiónov – prekategorizovaním ciest II. triedy a ich začlenením 

do základnej cestnej siete Slovenska.  

       Rovnako neuspokojivý a z historického hľadiska až smutný je pohľad na železničné spojenie 

tohto kraja. Na zrušené úseky železníc od Jablonice alebo od Piešťan, ale aj doslova spretrhané 

spojenie s ČR, ktoré pred dvadsiatimi rokmi ešte zabezpečovalo dôležité a pritom ekologické dopravné 

prepojenie medzi dvomi významnými stredoeurópskymi rozvojovými zónami – Pomoravím a Považím. 

Tento stav je o to smutnejší, že po celom obvode Slovenska sa miliardovými investíciami podporuje 

cezhraničná spolupráca (nehovoriac o budovanie nákladných cykloturistických trás), zatiaľ čo 

tomuto kraju zostali len nostalgické bratské stretnutia na Javorine a v žalostnom stave sa 

nachádzajúce železničné a cestné spojenia so susednou Moravou, bez záujmu centrálnych 

a krajských orgánov o ich zlepšenie. 

       Za tohto stavu musíme konštatovať, že nedostatočné, resp. žiadne riešenie týchto problémov 

spôsobilo, že v oblasti prosperujúceho západného Slovenska, už dlhší čas, aj napriek čiastkovým 

investičným akciám, upadá kraj podjavorinsko-podbradliansky. A pri nezáujme centrálnych 

i krajských orgánov o riešenie jeho potrieb, osobitne  pri zlepšení dopravnej dostupnosti, je vylúčený 

aj z čerpania neopakovateľných fondov EÚ, určených práve na podporu zaostávajúcich regiónov, 

čím sa odumieranie celej oblasti Myjavskej pahorkatiny urýchľuje a, žiaľ, stáva nezvratné.          

      K uvedeným záverom sme sa dopracovali na základe hlbšieho poznania tunajšej situácie, 

konfrontácie štatistického vývoja s celoslovenským vývinom, ale aj z porovnania viacerých aspektov 

života s dobou pred sto rokmi, keď tento kraj hromadne opúšťali mladí ľudia. Nemôžeme 

nespomenúť, že súčasný odliv mladých ľudí, ktorý už nadobúda formy latentného vysťahovalectva, 

a s tým spojené starnutie populácie, vyvoláva v tomto kraji oprávnenú skepsu, že potomkovia 

Hurbanových bojovníkov a Štefánikových legionárov sú odkázaní plniť iba úlohu štatistov 

pozerajúcich, ako na pozadí úspešne sa rozvíjajúceho Slovenska, osobitne jeho západnej časti,  upadá 

a odumiera ich kraj pod Bradlom a Javorinou. 

      Záverom si dovoľujeme ešte poznamenať, že nie sme politici a touto výzvou nechceme suplovať 

ani predstaviteľov tohto kraja. Napriek tomu sme museli, v súlade s mienkou tunajšej verejnosti, 

poukázať na smutný osud tohto centrálnymi i krajskými orgánmi opomínaného kraja, a upozorniť, 

že je najvyšší čas, aby sa začali riešiť jeho problémy.  

       Uvítali by sme, keby sa problémom stabilizácie obyvateľstva v podbradliansko-podjavorinskom 

kraji a možnými východiskami z tohto stavu začala zaoberať Vláda Slovenskej republiky. Zároveň by 

sme uvítali, keby ku komplexnejšiemu riešeniu tohto problému prispel i Sociologický ústav SAV a 

v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky sprehľadnil dlhodobejší vývin tohto 

regiónu v kontexte rozvoja Slovenska, ako aj cezhraničnej spolupráce v zmysle celoeurópsky 

deklarovaného vyrovnávania regionálnych rozdielov, a v neposlednom rade pri hľadaní reálnych 

východísk pre tento región.  

       Sme presvedčení, že takáto pomoc pre kraj, ktorý bol jedným z historických pilierov nášho 

národa, bude pomocou a prínosom aj  v prospech rozvoja celého Slovenska. 
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