








sporadické a zanikly převratem, který oddělil družstva na území republiky od j'ej:ich za
hraniční oentrály. Před převratem nelze vlastně mluviti o živnostenském úvěrním druž
stevnictví na Slovensku a Podkarpatské Rusi. živnostnictvo těchto krajů nebylo organi
sováno, postrádalo z větší části jak dostatečného kapitálu tak i odborných vědomostí, 
a nemohlo si tudíž vybudovati svo.je vlastní svépo.mocné úvěrní ústavy, které by mu 
jako v zemích historických pom,áhaly budo~ati Jeho existenci a staly se finančním stře
diskem jl~ho hospodář~ého ' podn~kání. Úvěr slovenskému živnostníku, ať od bank či od 
soukromníků, byl poskytován za takových podmínek, že mu nebyl pomocí, ale spíš,e 
zkázo.u jeho podnikání. Na Podkarpatské Rusi byly poměry pro živnostníky j,eště ne
příznivější. 

Popřevratový organisační ruch všech vrstev obyvatelstva nezůstal ovšem bez vlivu 
ani na živnostenské vrstvy na Slovensku a Podkarpatské Rusi, které se počaly orga
nisovati stavo.vsky po příkladu živnostnictva v zemích historických. Současně také hospo
dářští činitelé slovenští počali se zabývati myšlen~ou organisovati živnostenské úvěr
nictví na Slovensku a Podkarpatské Rusi, neboť potřeba provozovacího úvěru pro 
živnostníky byla velmi naléhavá. Jako první samostatný živnostenský úvěrní ústav na 
Slovensku zřízena byla v roce 1920 živnostenská záložna v Trenčanských Teplicích, 
a po krátké přestávce zakládány byly počínajíc rokem 1922 živnostenské záložny další. 
Však záměrné zakládání živnostenských záložen na Slovensku a Podkarpatské Rusi za
čalo. až v ro.ce 1923, a to na po.pud ministerstva obchodu a za účinné spolupráce Slo.
venské remeslnické a ohchodnické j'ednoty v Turč. Sv. Martině. Situace pro zřizování 
těohto nových ústavů byla v té době obtížná, ježto jednak nebylo dostatek lidí, kteří 
by mohli býti pověřeni vedením těchto ústavů, jednak hospodářská posice živnostnictva 
samého byla slabší než v z,emích historických. Než i tyto obtíže se překonávaly a budo
vána by1a na Slovensku a Podkarpatské Rusi hospodářským poměrům odpovídaJící síť 

živnostenských záložen, dnes nazývaných živnostenskými úvěrními ústavy. Tyto živno
stenské úvěrní ústavy byly zakládány jako úvěr.ní družstva na podkladě uherského 
z,ákonného článku ze dne 16. května 1875, čís. XXXVII. o obchodním zákonu .. zákona 
2)e dne 15. dubna 1919, čís. 210 Sb. z. a n. 'O úpravě poměrů družstev na Slovensku, 
pokud se týká na podkladě záko.na ze dne 1. července 1926. čís. 130 Sb. z. a n. o úpravě 
poměrů družstev Podkarpatské Rusi. 

Již na začátku živnostensko-družstevního hnutí na Slovensku a Podkarpatské Rusi 
se ukázalo, že n1á-li celá akce míti úspě,ch, tfeba ji svésti na společnou základnu jednot
ných úvěrových a hospodářských zásad, provésti unifikaci v administrativě, v účetnictví 
a obchodování nových ústavů a postarati se o dodržování potřebné discipliny. Dalo 
proto ministerstvo obchodu v dohodě s ústavy j-iž zřízenými popud k vybudování Svazu 
živnostenských úverných ústavov a družstiev pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Brati
slavě, který také v dubnu 1923 byl zřízen. Svaz stal se ústředím živnostenských úvěr
ních ústavů a družstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi zřízených .a u něho organiso
vaných, a pokračoval v činnosti organisační a obchodní podle intencí, které vedly ku 
jeho vzniku, a s přihlíž'eriím ku daným hospodářským poměrům. Těžce se po.ciťoval v té 
době hlavně nedostatek úsporných vkladů jakožto levného provozo~acího kapitálu. Aby 
se však vývoj živnostenského družstevnictví na Slovensku a Podkarpatské Rusi neza
stavil a j,eho zdárný počátek neohrozil, převzalo ministerstvo obchodu podle zákona ze 
dne 17. února 1922, čís. 84 Sb. z. a n. o státní záruce svazům družstev živnostenských 
za úvěry Svazu poskytnuté státní záruku; tímto opatřením bylo unložněno přivésti do 
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