
PUBLIKÁCIE ministerstva pre sjednotenie 
zálíonov a organizácie správy 

VESTNÍK. 

Postavení Slovenska v zákonodárství 
republiky. 
(Pokračování.) 

Zákomem č . 210í1no plOstátnena DOmická spr á v,a ž up,ní, ježt,o nebylo 
možno udržeti dosa v adního r.ozdílného p'O'staven í je,dnak Medníku nuve 
jmenov'anýcJl , jednak Medníku doslavad\níoh, UmotŽnena úpr'av.a o bv'odu PIO
litické správy tak, aby vyhovovaly fádné správe ,a pfi zmen~ení finančního 

nákladu na ni , stanovena kvalifikace pro Medníky, pfi čemž povoleny vý'
jimky pno M edníky vhodné a deJší dobu ve srpráve na Slovensku činné 

a umo,žneno i slpolehHvému dosav,adnfmu maďa'l"is kému Mednicnvu k žád,osti 
jeho IPf.evze,u do služeb relp'ubliky. 

Aby p,a k i v nejnižším článku organisace správy verejné, v o/bci, 
sjeooáiJ1 byl s,polehLivý _ z á,.klla d, pros,tátneni záJkonem č. 211 /1920 ,obec.ní 
a obvodní n,otáfi, čímž nejen stát získaJ potfebný-ch záruk 'PW 'P'rtOvádeil1í 
agendy státní správy, alle i O'bcím zgednáni 'Sp'O~ehliví úfedníoi a r áJdci ; 
dOls a,y:adní ,puso,bnos't .I1otáfu neqyla však v zásade vubec dot,čena. 

P ,onev.a.dž j,ak 'zájem státu taJk i mest vy,žadov,a,l, aby slpráva me'st 
byla,pokud nevyhovuje, nove orgaJl1isována, zjedn álna no v á úpr,aJvla zá
konem ,č. 233/1920 ,o pw,zatímmí úprave sp'rávy me,s t ,s regul,ov,aným ma,
gis'trátem, jÍimž p'OstMneni ti úfe.dníoi, ,ktefí vyk'o/návaií lagendu poEtické 
s:právy () zle:pšeny hmo'tlTIé ,pOtrnery 011ech zam es.tnalTIcu , Mefí InadMe zú
stanmI ,orgány mestskými. Na pús,ob.nosti Obe CJ1 ~ho zastupitels1tva se ni:oe
ho nezmemi,l,o, kdeHo nový magistrát ,Pfevzal plls'obnros,t cLosaVladní:ho ma
gistrátu a obecního pfedstavenstva. Mestští úfedníci a zfízenci Q1ejsou však 
vo/lend, nýbrž jmenováni mešťaltlO'st,ou 'PO návrhu mestského zastupiltelstva. 
Mesta :pak pm provádení agend ve vecech vnitfnÍ správy mestslké získala 
i stMní Medníky. 

Je,žto príjmy z,e ž u.p'ních rpfirážek ne,staóly ke kr y tí zvýšenýc h ;ná
kladu TIa s/právu , komun:ikace, zemedel'stvÍ ,a vlzdelání, povol!eil1Y ž upám 
mimofádné župní ,pfirážky J( pfímým státnÍm d'aním, k jichž vybírá'11í ne
po,tfeboVia,ly 'Si vymáhati te-prve povolell1Í mLl1iistersli:va vD'ÍŤra a finlancÍ, jak 
by toho vyžadov,al zálkon l1

) (v zák. č. 247 /21 a č. 83122). 
DáJle by1,o nutno provés'ti .poslední odSlta vec § 99. zák. žu/pního. P ,o

nevadž t'otiž podle pfedcházejících 'Qod~tavcú pfeše~ do hled k obcím v Če
ohách, na MO'Ilave a ve SleZIsku, Ipokud jed vyk'onáv,aly orgá11Y územní 
aUlÍIOIl1iomie, 'lJa uroité nové OIrgá!ny autonomie župní a okresní, byl o treba 
stejné opatrení učiniti pro Slovel1isu<o, ,kde b y jd.nak dOlhled k obcím, ohs,ta-

11) 2% mimofádná phrážka a 2 % vf.irážik,a podle § 13. zák. článku 
XV : 1883 ; ok této 'Poslední bylo Heba zlillÍneného lIJovolení. 
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ráv aný dEve m II 11 ,i cip á In í m i v Ý b 'o r y, byl podle § 6. zák,ona 
ž upního prešel na státní 'orgán, úr,ad ŽltpnÍ. Tím dOCÍJleno jedn·otn osti v e 
smy slu pOlS ílení m yšJen ky auto110mní, jak je pa.trno ze zák č. 241 /1921 o 
dohledu k obcím na Slov einskuP) 

Pomery úr ední,ku ,a zfíz e11cú u stáh1ích úradu a ús tavll býv. státu 
uherského llpraveny zák-onem č . 269/1920. Úfe.dníci, kterí se ve sta'uovené 
lhúte pruhlásili, pokud se nedopustili irestnici! ~:JľlJ. proti bezpečn-osili státu, 
byli buď trvale l1 stan,oveni ve službách nového státu nebo dáni na OIdpo
čJn ek s ,p1nými IPožitky podle dosaváde IPlatných zákonú. IZvlášltní !požitky 
poskytované vzhledem k mimofádný m p'oU11~rum na Sl'ovensku zuSltaly 
zaohovány . Pro -odbo'r,n,ou -zpusobHos.t dosav,a,dních úfední,ldl učinena PPO 
prvních 5 let výj.imka v tom smeru, že rozsah její Hdi,I se ,dIe drív ejšícb 
pf€!cLp'isú. P odobná úprava· zavedena i v soudnictví zákonem č . 270/1920. 

Poneva-ctž finance -obcí p,o prevratu by ly po vetšine ve zlhoršeném 
stavul~ ), dCJ 810 k pr.ozatímnÍ úprave finančního hospodárstvi obcí a m~st 
s pJrávem lIDuniciválnťm 'zálwnem č. 339/1921.14,) lngere.nce dOlhlé,dacích 
úradu na toto hosP'odárství uprave.l1'a již vzhlede:~ ik organď,saci župní a po
v eren y jí orgány .autonomie ·okresní a ŽUPil1Í. Príslušná úprava prev zala 
v zásade llsta,no'V ení dfív e na Slovensku .platného § 126. z. čl. XXII: 1886 . 
. ustanovení § 14. novely k ·obecním zfízením č. 76/1919 o finančních komi
sích sem prev,zato a ponevadž by v nekterých a.bcích na Sl'ovensku mohlo 
púsOlbHi sesíavení komilse potíží, povo.lei11Y výji.mky. R.evÍlse hos'P'odáfs,tví 
obecního není 'na Slove.nsku ničím novým, ježto by l tu již doz.o:r služného 
nebo jeho zástu!pce, který :byl zachován a čiste f'o-rmelní skontf'O obec.ní 
pc:kl.adny okresním účt,ovníkem; dozor ten však ľ'Ozšíre.n i po stráJnce 
v ecné. Vý še ,prirážek obme,zena v zájmu p'oplatnictva op'f'Olti dos.av,a.dnímu 
SItavu na Slcvens'k<Ll, který neznal obmezení té.to vý še .pw rozvržení obecní 
dane. Za to však 'otevreny jiné zdroje jako u pfirážek ke s,potfebním -da
ním státním. Obecní majetek v zájmu oboe požívá vetšío,chrany. Mesta mUJ1'Í
cipáLnÍ podrobena sice úp!rave jako .obce, ale jeiich .zvJáštní postavení na
le~lo i v zák,one ohlasu. Obdm kwme toho dosta,lo se ješte ,záilwnem Čísl.o 

334/1924 v3rnosu nekterýc,h státnÍchdaní a to p·olovina, p;o pfíp3Jde až dve 
tre tin y dane domovnÍ, po 2 leta 1/3 dane poz.emk,ové (zby.tek pri.padá žu
pám, po 2 letec-h celá), 5%, prí,p. až 10% všeobecné dane z obratu ,a pra
co vl11Ích výkonú .a dane prepychové (župy 5%) a .župám ješte část zvláš.tní 
prirážky k dani z 1íhu (§ 5. cit. zák)15) 

12) Spv. 'O t,om mé člá'nky ve Ve'stníku min. vnitra, roč. VI. č. 10., 
»Obec v nov é ,o'rganisaci verejné s,právy« a ro·č. VII. č. 3. » Dozorčí prá
vo !podle § 99. zá'kona ž·ll'pnfho «. 

13) ľ'inan Člní hosP'odárství obcí zustáva,lo možno nCl všeobecne 
omezeno na pf.irážky k pfímým daním výnlOslovým vechle prirážek k ne
který m .daním s,po1febnLm a nH:terých slamolStatných dávek obecních. 
Ponevadž však a·ni .ty to príjmy nestačily , do'šllo huď k 'omez'Dvání i odu
vlodnených výd.ajú nebo k nadmern ému zvys.ování \priráže1<, jež na
rá-želo na o.dpor obyvate,llStV'a. 

14) Na P.odkarpatské R.usi r'ozšíren n. č . 216/1922 Sb. z. a n. 
15) V náhradu za zrušen3' podí! obcí z výnosu dane výčepní (zruše

ny § 69. z. čl. XXXV : 1888, § 4. z. ,čl. VI : 1889 ·a § .6. z. čl. II : 1906) a za 
pod!p,ory Ip.os'kytované také mestúm mllinicipálním a se zfízeným magi;st'rá
t em ,podle z. čl. LVIII : 1912, XXII: 19115, XXV: 1916 a IX : 1917. 
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Ponevadž v mestech munldpálních a v méstech s regulo va ným mag'i
strátem nebylo by možno provést.i voinu podle zák. č. 75i1919J6

) by lo 
nu'tno záJwllem č. 213/1922 podrobiti tato mesta takové nové úpr,ave, aby 
i zde demokratický volební fád mohl býti uplatnen - ovšem s nekte
rými odc.hylkami podmínenými zvláštními pomery na Sl'ovensku, dále hylo 
nutno pribIížW ústavu mes,t se zfizenSrm magistrát em župn ímu zfizení tak, 
aby do neho jako !jeden článek vhodne mohla za!padno'uti ,a kone'čnč bylo 
treba doplniti úpravu vzhledem ke s,PTávnímu soudnictví. Zároveň vyStl,o
vuje se zásada výko:nu vniHní správy státnímiorgány za účasti 'obtčanstva 

vzhledem k tomu , že tato místa staví z. č . 126/1920 na roveň okr. úradum.17
} 

Tak se v 'zásadách smerovalo ke zlepšení poomeTu na Slove,nsku, pri 
čemž nel~e ,zapomenouti , že ani jazykové stránky nebylo opomenuto. 

Up'ľ.aveno užívání Jazyku pfi žU'Pních zastup:itelstvech, výborech a 
okresníoh výborech s úredním jazykern slovenským a zabez·pečena i .práva 
menšin j.inoj.azyčných (nar. č. 27/1924). ljž dfíve stanoveno vy,cháze:ní 
Sbírky zákonu a n'afízení ve znení slovenském (zák. č. 139/1919) a pozdeii 
tex1Y slovenské, uverejnené ve Sbírce zák. a nar. prohlášeny 'Za puv,odní 
(z. č. 500/1921), Co,ž bylo ,neden s hlediska národního, ale i poHtického vý
znamným uskutečnením dá:vného slovenského požadavku. 

Stejll1é smery ke zIepše,ní mužeme k'oilllstatov,ati ,i v jjných oborech. 
Tak v oboru s,ociální péče kfiOme zmíne,né již úpravy 8hodinové doby 
p'raoovní a Ipráoe detí (č. 420/1919) jest z,de ce.lá fa da norern, jež prinesly 
zlepšení v takových oborech, jež nebyly dfíve vubec známy a jež teprve 
poválečná do·ba pf.ine.sla, zejmé.r~a JJokud jde o bytovou péč,j (stavební ruch , 
ochrall1,a nájemnÍlku, ohmezení práva stehovacího ' a P.), kde všude brán 
krwme toho zre,tel na prome'ry slovernské. Dále je to zavedení gentského 
systému v oboru nezamestnanosti, placené dovolené pro zamestnance a p., 
zvyšorvání rúzll1ých zao,patfovacích platu a duchodu, jakož i drahot.nfah prí
dav1ku k nim vzhle.dem k drahotní.m p'omerum v oborech sociálního po
j.ištení. V tomto oboru roz:vinuta obsáWá činnost ve smeru unifikačním , jel, 
smerovala vždy ke zlepšení ,dJo,savaních p·)meru.18 ) 

Tak v oboru úraz,ového pojištenÍ. zjednán na Slovensku prcdem nový 
no sit el pojištení v Zemské úrado'vne ppo délnické pojište,ní v Bratislave 
(nar. 516/19), která prevza!la p'o'vinnost pJaliti dúchody úrazové, P01zust.a
lých a j.iné zákoll111é dávky. Du;chodcum dosa'vadnÍlm by:ly - je'žto Budavešt 
výplatu zastavila - pfoOzatím vypláccrl1Y požitky úrady ŕepubJi.ky :ze zá
lo,h poskytnutých státem. Dosavadní obligatorní v yjmutí nekt0ľých verej
ných zamestnancu z úr.azové :poHstné povinnosti nahraženo fak,ult.ati'Vním 
z,pr·oštením zfízencu .podniku státní'ch a zemských a zfízencu soukr. drah. 
Zvýšena hranice z.aJPo.čítatelilého prac. výdeJku wčního na 6000 Kč a výše 
,pLného odškodného na 2/3 foOčnÍho prrac'oV1ního výdelku místo dosavadních 
60% (na,r. 509/1920) , vy.dá:na no-vá Iprílslpe'vlmvá saZlba .(il1'ar. ·č. 568/2101),19) 
zvýšena ,opet (nar. č. 199/1922) mzdová hr,anice na 12.000 Kč, rozšírena 

16) Hatí na Slovensku od 3. pr'osince 1921, res,p. 26. srpna 1922. 
17) Analoog. úprava prorvedena i v Podk. Rusi zprvu narízením 

č. 171/1923 ra pak zák. č. 62/1925. . 
18 ) Srv. mé pojednání v brlož. »Naša ull1ifikác,i!a{j(, Sv. II. kndhovny 

Právního Obzoru, str. 47 a nás!. 
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22) Viz čl. lIT. 
2:3) Též úfedníc 

neb ročním platem 
vyšší príjem (drive 
č. 20/21). 
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l v Podle Rusi zprvu nanzemm 

»Naš'a umifikáCoiia"" Sv. II. kIllih-ovny 

úralzová 'povin:nost na horníky, dosavadní zpusob úhrady dúchodu úraz,o
vých, t. j. úhrady roz,vrhové, zmenen na úhradu kapitálovou, zmenen po
rrtd instamcí tak, ,ruby rozhodnutí správniho úf,adruprezkoumal o·pet úfad 
s j)rávní a k rozhardování sporu o stanovení duchodu úraz,ových zfízeny 
rozhodčí s'oudy v Brat,islave la Užhorode. Konečne určeny hranice pus,ob
nosti Zemské úrclJdovny Ll ministerstva sociálnípéče a zavedeno nové 
schéma zaf.azov,aceO) ~naf. 200/1922). 

--~---~ 

PokJud jde oo zemedelské p'ojišťování pwti úr.azu znzena Slove,nská 
pokladnice ,pro zemedelské deLnictvo v Bratislave, zvýše,ny člensk,é prí
spevky ,a p,ocLpmy ,a i paušál za projištení clélnfkú zamestnaných pri hosp'O
daJskýchstroHch.21) Vzhledem ke zvláštním 'Domerum na Sl.ovensku a 
v P,ocLkaypatSlké Rusi zaoho!Vávál1ia j samos1ta,tnost této iP'OIkladnice.22

) 

V oboru podištéa:1í nemocenského pok,načoivá1l1,0 !pordobnč. P :ojilstná poo~ 

v,inll1ost a možno,st 'p.oÚhšte,ní dobrov,o,lného rozšífen.y ,na vetší okruh ,osob.23
) 

To platí i o vyjmutí verejných zamestnarucu, kde stanoveno, že musí míti 
v prípade onemocnení nárok na služné aspoň po dobu 1 roku, kdežto podle 
ods t. 1., § 10. z. čl. XIX: 1907 postačila doha 20 týdnu (nar. č. 2G/21). 
Zavedeno zvýšení dávek pojistných, mimorádné zvýšení dávek stanovami, 
zmenen'y mzClové trídy tím, že maximáiní hranice prumerného denního 
platu zvýšena z dosavadních 8 Kč podle uh. zák. na 36 Kč. Zvýšeny i prí
spevky, avšak s tím omezením, že nesmí činiti vÍCe nežli 4/10 prumerného 
dt' nního pracovního výdelku tfídy mzdové. Nemocenské poskytnuto po 
dobu 1 roku od počátku nemoce a to týdne poOzadu. Konečne stanoveno též, 
kter é pokladny napr~šte maií provádeti pojištenÍ. 

Rovnež v oboru provisiin'ího hornického pojištení máme podobnou 
tendenci ke zlepšení; krome 100% zvýšení zaopatrovacích platu zfízen 
zvláštní zaopatrovací fond v Bratislave. Celostátním zákonem obratrských 
pokladnách {č. 242/22) stalo se pak hornictvo slovenské zrovna tak jako 
os tatní úČJlstno všech z!-epšení, ' jak 'Do siránce po?'i,štencu, tak i IPO' 'strá'l1ce 
vlastní organisace pokladen. 

V oboru pensijního poiištení,kde nebylo vúbec nejaké p'ovinnosti po
iišťovací a príslušné nároky zakládaly se jen na soukromoprávním pomeru, 
jsouce začasté sowčástí námezdní :(Služební) smlouvy, získalo velice Slo
vensko a Podkarpatská Rus zavedením povinného pensijního pojištení zá
ko nem č. 484/1921 v rozsahu platném v ostatních částech republiky. 

Toto vše pripravovalo jaksi jednotnou basi pro nový zákon jednotnÝ, 
platný v celém území republiky, jímž se stal zákon o pojištení zemestnancu 

19) Na ,p'o,dklade sazIby 10 Kč pri nejvyšším nebezpečí; -oclJpovfdala 
ve stredních stupních pfib1ižne sJtfedním sazbám nebezpečenský,ch tfíd 
ústavu pr,aiskéJho. 

20) Schema uherské byl o sdoe (125 Inebezpečenských stupňu) mínnejši 
nežli v 'ostatních částech republiky (nekolik poOdniklOvých titulu IpartfLilio 
do vyšších tfíd), avš'ak i v nižších tfídách je za ,to sazba vyšší. 

21) Vizolznam Č. 7814/19, Č. 2968/1920 odd. pres. a nar. Č. 137/1919, 
45/20. vše v úradných Novinách. 

22) Viz čl. III. zák. č. 300/1921 Sb. z. a n. 
2:1 ) Též úfedníci závod vedoucí, 09chodn,í pomocníci a pod. s mesíčním 

neb ročním platem podrobeni jsou nemocenskému pOjištení bez ohledu na 
vyšší príjem (dfíve hranice 4800, zvýšená dIe nar. č. 116/1919, úr. Nov. 
č. 20/21). 



pro prípad nemoci, invalidity a stárí, který práve v tech posledních dvou 
bodech pfinesl neocenitelné zabezpečení zamestnancu tam, kde dosud byl o 
omezeno - nehlede k zamestnancum verejným - fi·a úzké kruhy soukro
mých úredníku a zfízencu I(pensijní) a horníku (provisijní) a zlepšil tak, jak 
toho ,pomery vy~ado,valy, sociáLní pojiMení, jak co do f'Olzsahu poiisltné 
povinnosti, tak co do organisace a dávek (zák. č. 221/1924). Až nabude 
nová úprava účinnosti, bude p,ak Zemská úradovna pro delnické pojištení 
v Bratislave premenena v úrazovou pojišťovnu · delnickou pro obvod Slo
venska a Podkarpatské Rusi. 

Podobným zpLIsobem upraveno i p'oiištení osob samostatne hospoda
rících pro prípad invalidity a stárí rovnež na Slovensku neznámé, jež dosud 
jen v mizivých prípadech se vyskytovalo a to pouze jako pomer sciukromo
právní «zák. č. 148/1925). A i tu byť i ne výslovne brán leckde úetel na 
zvláštní IYomery na Slovensku .a v Podkarpatské Rusi.24) Je prirczeno dále, 
že též na všeobecném zákone o nemocenském pojištení verejných zamest
nanc11, jako instituci nové bHe i Slovensko a Podkarpatská Rus svou 
úč~st (z. č. 221/1925). 

K lepší ochrane delnictva a tím i neprímo ke zmenšení počtu úr.azu 
prispel pak zák. č. 47/1921, jímž byl dozor živnostenských inspektoru na 
Slovensku rozšíren na ve š ker é podniky p1rovozované po živnostenslm 
nebo po továľnicku bez o h led u nap o č e t zamestnancu a bez ohledu 
na to, zd.ali se v nich užívá stľoju hnaných živelní silou čili nic (dríve 
omezeno na závody aspoň s 20 zamestnanci a pouze na stroje hnané živelní 
silou). 

Nový zákon č. 71/1922 smeruje k zamezení nezdravého vystehova
lectví a nesvedomité prop,agandy a tím k uplatnení pracovní síly v tuz~m
sIm, jakož i k ochrane a podp'ore vystehovalce na ceste i v zemi, iiž si 
vyvolil, aby pak pokud možno brzy mohl se . vrátiti do své vlasti. 

Rovnež v oboru péče chudinské a zejména péče o mládež dlužno 
zaznamenati značná zlepšenÍ. Je to zejména rozsáhlá péče Českosloven
ského Červeného Kríže,25) který zde rozvinul blahodárnou činnost v tomto 
Smenl. Alli stát tu 'llelení, jak patm.o z toho, že ,Po'dle stavu z 1. lJ.edna 1924 
byla v péči státních detských asylu (Košice, Rim. Sobota, Mukačevo s fi
liálkou v Sev!j,uši) celkem 4139 detí. Detských ,osad zrízeil10 na Sl,o
vensku ! 26 a ·na P.odka,ľpatskej Rus'i 15, dohr'omady s 3086 denmi, pri 
čemž ,polStará.no je o do'st'a'Í-eč.ný dozoľ ze.jlména p·o s,tráJl1ce .1ékafské. Na 
provoz detských státních domovu vynaložil stát za léta 1920-1923 celkem 
23,867.61<0 K,č. Záko,nem č. 477/21 zavede'na prirážka zdravotní, z lI1íž utvo
ren fond pro podporu verejných ·nemocnic a ústavu léčebných, pusobnost 
býv zemského fondu nemocenského na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
suspendována a jeho úkoly plní nyní pokladna státní. (Pokrač.) 

24) Tak na pr. ustanovení § 85. odst. 3. zákona o možnosti sníženÍ' 
príspevku z 22 Kč na 12 Kč má duvod svuj v tom, že v chudých -horských 
kraiích a pfi naturálním zpusobu hospodarení na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi, kde prostredku na hotovosti se nedostává ani k úhrade nej nutnej
ší ch životních potreb, by placení 264 Kč ročne drobné zemedelee a živnost
níky event. príliš zatežovalo. 

2r.) Se svými divisemi v Turč. Sv. Martine a v Mukačevu a místními 
spolky 
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