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Zákon o podporovaní nezamestnaných bol predÍžený do 31. deco 1922 

II. Spory z pracovného pOlDer ... 
Nariadenie Č. 1911920 zo dňa 3. marca 1920 bude v najbližšej dobe 

:novelované. Nariadenie vyda na základe zákona Č. 64. z roku 1918 minister 
:pre ,Slovensko. Generáln~ p~ritná. k0l!lisia 9~stane tým nový c,h~rakter, po
nevač za predsedu generalnej pantnej komiSie bude menovany jedon sudca 
'bratislavskej súdnej tabule. Doterajšie ustanovenia sa v zásade podržia, ale 
ou dú jasnejšie sostavené. Avšak i na ďalej zostava sporným, ktoré záležito
~ti patria pred priemyslový súd a ktoré pred generálnu paritnú komisiu a 
N jakom pomere stoja jedon k druhému tieto dva úrady. Apelácia na pražskú 
.::ústredňu paritnej komisie sa nepripúšťa. 

III. §'ociáln.e poistenie. 
Nariadenie min. Č. 199 a 200 z roku 1922 nove sa upravilo úrazové poiste

nie na Slovensku. Najdôležitejšie čiastky zákona sa vydaly so zpätnou 
:platnosfou k 1. januáru 1921. Týmto sa úrazové poistenie postavilo na ten 
'"istý základ, na ktorom je ono vybudované v územiach mimoslovenských. 
_Na Slovensku sa uviedol na miesto rozvrhového systému, kapitálový systém. 

Najdôležitejšie ustanovenia nemocenského poistenia pozbývajú platno
:sti koncom t. r. Je ale otázkou, či projektované jednotné sociálne poistenie 
bude do tých čias hotové, tak že 1. januárom 19,,3 bude môcť vstúpiť 

. v účinnosť. Dľa nášho názoru potrvá to ešte roky, pokiaľ bude sociálne po-
istenie jednotne prevedené. . 

Zákonom Č. 484 zo dňa 29. decembra 1921 bola vláda zmocnená roz
šíriť penzijné poistenie i na Slpvensko. Ohľadom tohoto ,však vláda nevy
dala ešte žiadne nariadenie. Uradovňa penzijného poistenia na Slovensku 
úraduje však už viac mesiacov. Správna rada tohoto ústavu pre Slovensko 

je už dávno menovaná a príspevky sa už tiež vybieraly. Juridicky je tento 
stav taký, že ústav penzijného poistenia pre Slovensko úraduje bez zákon
ného podkladu. Istotne by pre náš hospodársky život lepšie bolo, keby pre
'vádzacie nariadenia boly súčasne vydávané so zákonmi. 

IV. Novšie návrhy zákonov. 
Priemyslový (živnostenský) zakon na Slovensku má byť reformovaný. 

._Ministerstvom obchodu vypracovaná osnova zákona obsahuje zväčša doslovné 
ustanovenia rak. živnostenského (priemyslového) zákona. V tomto návrhu neni 
vzatýv úvahu zákon 244 z r. 1922 a ministerstvo obchodu nenahradilo usta
novenia paragr. 176 uhorského priemysl. zákona. V návrhu zákona neni teda 
upravené, kto urovnáva spory medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. 

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo jednotný zákon o obchodných 
j)omocníkoch, ktorý má rak. zákon zo dňa 16. januára 19 O (Reg. B. Nr. 20) 
-v celej republike jednotne uviesť v účinnosť. Tento návrh je teraz u zájmo
vých korporácií k podaniu dobrozdania. - Následkom silnej priemyslovej 
.krízy, vypracovala vláda dva nové návrhy. Dľa jednoho má byť výpovedná 
lehota robotníkov počas priemyslovej krízy nie menšia než 14 denná, dľa 
dru.hého by mohol priemy@elník väčsie ' obmedzenia výroby previesť len za 
súhlasu rozhodujúcej komisie, sostavenej na základe zákona o závodných 
-výboroch. 

Spolkové zprávy. 
"Jednota konceptných úradníkov aaministratívnej správy 

-na Slovensku" mala svoje posledné riadne výborové zasadnutie dňa 
'7. marca 1923. pOd predsedníctvom min radcu dr. Dolejša. O bežných 
veci, ch rt feroval genuálny ta.iomník dr. Benko. Bývalému predsedovi 
.p. Juz. Kállaymu bola vyslovená vďaka za jeho zásluhy; vedt ním SpOlKU · 
bul poverený až uo voIby nového predsedu min. radca dr. DJlejš. 
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Požiadané boly všetky centrálne ministerstvá a odborové orga
OIzacie, aby si vyžiadaly pred riešením zaopatrovacích, pragmatikálnych 
a odborových vecí, týkajúcIch sa záujmov štátnych zameSlnancov mienku 
"Jednoty konceptných úradníkov administratívnej správy na Slovensku." 

S uspokojením bola vzatá na známosť zpráva, že s laskavým 
pričinením p. predsedu súdnej tabule: dr. Vladimíra Fajnora, čo pred
sedu "Právnickej Jednoty" a p. pravotára dr Bafinky vyšlo v mesiaci 
februári prvé číslo "Právneho Obzoru" už vo forme úradného orgánu 
"Jednoty" s článkami pre slovenskú administratívu veľavýznamnými. 

Toto pr·vé číslo rozposlané bolo všetkým členom .. Jednoty" a 
má sa za to, že nenajde sa ani jednoho slovenského administratívneho 
úradníka, ktorý by si nechcel predplatiť na "Právny Obzor". 

Generálny tajomník poverený bol jednať s predsedníctvom 
"Právnickej. Jednoty" o spoluužívane ich spolkových miestností. (M~
chalská č. 3.) Na tento účel a na hmotné podporovanie ."Právneho 
Obzoru" odhlasoval výbor zo spolkového ma1etku ročite 4000 Kčs. 
Konečné rozhodnutie v tej veci učiní valné shromaždenle. 

Získanie spolkových miestností znamená nie len pevný základ 
pre ďalšiu existenciu "Jednoty" ale poslúži v plnej miere spoločen
ským a kultúrnym (vzdelávacím) požiadavkám jednotlivých členova to 
v prvom rade bratislavských. 

Vo vecí nemocenského poistenia a cestovných diet štátnych zamest
nancov, zaslané boly memorandá na kompetentné centrálne vrchnosti. 

Ustáleny bol pom!=r a postup "Jednoty" vo veciach všeodborových 
a všeúradníckych k "Ustrednému sväzu úradníkov s vysokoškolským 
vzdelaním" a ku "Všeúradníckemu Sväzu štátnych zamestnancuv". 

Prihlášky okoIných a obecných notárov za členov "Jednoty" 
nemohly byť v smysle ·spolkových štatútov do ohľadu . vzaté, a poneváč 
už jestvujúce notárske organizácie môžu lepšie zastávať záujmy týchto 
úradníkov než: Jednota konceptných administt atívnych úradnikov. 

Výbor poveril troch svojich členov vypracovaním protestu oproti 
najnovšiemu sriadeniu -- rešp. zníženiu úradnických platoy, ďalej 
s podaním vhodných návrhov ohľadom už nesnesíteľneJ bytovej otázky, 
potom zvláštnej odmeny pre dvojrečové úradovanie a konečne na 
sociálne poistenie administratívnych úradníkov. 

Pokladník dr. Bláha podal zprávu o stave spolkového majetku. 
Výbor sa konečne usniesol, že valné shromaždenie má sa za

držať dňa 30. mája 1923. 
Predmet valného shromaždenia bude včas uverejnený v den-

ných časopisoch. 
Dr. Štefan Benko, generálny tajomník. 
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