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korporacemi dle uznávacího aktu správního, zůstávají však korpo
racemi soukromými, s právy majetkovými, jichž dosud jako ve
řejné korporace nabyly; o výkonu jich náboženství platí' ustano
vení §-u i22. ústavy. 

C) Velmi pochybno jest, zda tím, že nová náboženská vyznání 
n emohou býti již uznávána; pO'zbyly předpisy z vl á š t ní c h zá
konů o zákonně uznaných společnostech. 

Sem patří jednak předpisy trestního zák. rakouského § i22b, 
302 b , 303 (ve znění zákon. ze dne 20. února i9i9 Č. Hi sb. z. a n .), 
jednak zákony mezikonfesijní, totiž v zemích historických zákon 
ze dne 25. května i868 Č. i9 ř. z. (změněný zákonem ze dne i5. dub
na i920 Č. 277 sb. - (Sr.: Osterr . Staatsworterbuch, II. svazek, člá
n ek Hennerllv Interkonfessionelle VerhaJtnis'se) , v území Sloven
ska zákon. čl. LIlI: i868, XXXII: i894, XLIII: i895. (Sr.: Eisen
mann. Le regime de l'Etat et l'eglize en Hongrie .) 

Všechny tyto zákony mají na mysli pouze církve uznané (re
cipované). Uznaných církví jako zvláštní kategorie dle naší ústavy 
však již není, nýbrž trvají nadále jen náboženské společnosti, jež 
jsou sobě před zákonem a tedy i v poměru k sobě, pokud byl zá
konem upraven, na roveň postaveny. Proto nutnO' souditi, že před
pisy mezikonfessijních zákonů a předpisy trestní vztahují se nyní 
zásadně na všechny náboženské společilOsti, pokud ovšem skutko
vá podstata těch-kterých předpisů toto rozšíření dovolí. 

In concreto vzejdou ovšem četné pochybnosti , ' jež bude mu
seti praxe odstraňO'vati . V zájmu bezpečnosti právní by bylo proto 
vellni účelno poměry mezikonfessijní vzhledem k novým pomě
rúm nově zákonem upraviti. 

Dr •. Štefan Bznko odb. radca. , 
Ukoly' administratívneho úradníctva 

na Slovensku. 
Výstavba nášho štátu sa dokončuje. Jej základné piliery stoja pevne, 

odolávajúc či 'skrytým či otvoreným búrkam a útokom vnútorným a -za
hraničným a pokračujúc neodolatel'nou silou ku konečnému cieru: ku ku1túr
nemu, hospodárskemu a sociálnemu blahobytu občianstva. 

Budova je v základe hotová - je so-lídna a masívná. Jej kontúry sa 
jasne ukazujú a po namáhavej, historickej práci zakladatel'ov štátu vidíme 
dnes tisíce a tisíce rúk pracovať na jej dokončení. 

Tábor týchto pracovníkov, - týchto neznámych vojakov, - ' ichž mena 
nebudú sa skvieť na pamatných doskách, - rekrutuje sa z tisíci a tisíci malých 
Tud í, stojacích vo verejnej službe administratívnej, kultúrnej, hospodárskej a 
sociálnej, ktorých spoločná denná praca je pre pevnú štátnu štruktúru nie 
menej významná, než 'bola historická práca zakladátel'ov-. 

A v tejto čulej, až zimničnej práCi vidíme stáť v prvom fronte pracovní:. 
verejnej správy, a to v užšom ' smysle slova: administratívnych úradníkov 
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Neni a nemože byť . mojím úmyslom bagatelizovať alebo zatlačovat 
výkony ~ iných odbo,rov štátnej správy, sÚdnictva, kultúrnych, hospodárskych. 
a sociálnych bojovníkovo Ovšem nepopierateľný a samozrejný fakt je v živote: 
moderného štátu, že činitelia verejnej . správy sú povola~í v prvom rade: 
viesť úspešný národno-kultúrny, hospodársky a ' sociálny vývoj toho-ktorého 
štátu. '. ' . 

. Vyplýva to Z9 samej povahy administratívy, ktorá je výkonnou mOCOll 
štátnej vole a j~f nositeľkoů, počnúc od najvyšších centrálnych činitefov až. 
po obecného notára.. . 

. Riadna organizácia .administrativy znamená, že táto' je stálym pozoro
vatel'om verejného života 'štátu a jeho občanov vo všetkých jeho :zjavoch. 
Ona je tým najcitlivejším seizmografom štátnehb života. Ona drŽí ruku stále· 
na tepne štátneho oťganiz~u a m~sí pocitiť aj tú najslabšiujeho poruchu~ 

Tiéto okolnostI vyhradily administratívnemu ' úradnídvu v každom 
mo~ernom štáte predné ni'iest9, ' a v ' dosledku toho uvalily na neho ' hajťažšie-
ale aj .ilajvznešenej§.i·e úkoly. r • 

:. . "H'onorpublitus" a stupňovél:ná prestiž administratívnehoúradníctva 
v'iaza,ná je - čO ' <;:onditio sin'e qua non - na výkon povinností nie len 
úradných, 'al,e aj na výkon p,ovinností · národne-.kultúrnych, spoločenských a 
sociálnych .. 'Príl}ladné vykonávanie administrativy je pre úradníka púha 
pr~gnlatřkálna povinnosť, - na Slovensku čakajú na neho krome toho ešte i 
ďalšie úkoly. : 

O týchto úlohách by som chcel niekol'ko slov prehovoriť. 

. Aby sme moh li na budúce povolanie slovenského úradníckeho . sboru 
lepšié 'posvietiť a ' ukázať cestu, ktorou musí on kráčať," musíme s.tručne pri
pomenúť, - keďže je to už dnes verejnosti ~ostatočne známe ~ onen ' admi-· 
nistratívny systém a ony politické a osobné složky, ktoré pred prevratom 
maly vplyv na administratívu uhorskú. . 

Administratívny úradnícky sbor bývalého Uhorska (a terajš[eho' Ma-· 
ďars.k,a !) béJl · privilegizovaným monoJ9olom jedinej spoločensl~ej r triedy ma
ďarskej, takzvaných J.. gentiikov. Táto -trieda držala celý admiriistratívn'y apa 
rát hermeticky uzavrený a)ným vrstvám n,eprístupný. Najvyššie centrálne 
úra.dy verejnej správy (taicmer všetky miništerstvá), župné a okr~sné . úrady 
boly dominiom tejto triedy. Uhorský ~ úradnícky . almanach vykazuje v .pre
važnej čiastke šl'achtické mená. 

Skromný prielom do šľachtického sboru administratívneho úradníctva 
bol z milosti tohoto sboru trpený jedine v mestskej a o~ecnej správe, kde 
mohly zaujať im prepustené pozicie aj živly občianske . 

Udržanie sa stoličnej kliky na čele administratívy cez celé stoletia až. 
do poslednej doby takzvaného "ústavného kráľovstva" (alkotmányos király
ság) umožnené bolů uhorským . systémom pri ustanovovaní administratívnych 
úradníkov. Tento systém, spočívajúci čiastočne na menovacom práve hlav
ného župana, čiastočne na olyg~rchi~kom c~ar~ldere župného zastupitel'stva 
(virilisrrius !) nedobýtne zabezpečoval supremaciu gentrikov v obsadení ad
ministratívnych úra·dov. 

Akú ctuševriú, morálnu, kultúrnu a: politickú povahu, aRé sociálne 
smýšľanie a aké odborné schopnosti mal' tento sbor? 

... 
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Objektívna kritika musí uznať, že práve k volí zachovaniu zovňajšej 
a utority snažila sa uhorská administratíva vykynožiť · podl'a možnosti 
korupciu. Ovšem kultúrna kvalita úradníkov bola jednostranná, ich ponímanie 
.a prevádzanie sociálnych úkolov voči občianstvu bolo strannícke a ne
demokratické a ich odborné vzdelanie naprosto slabé. 

Celá ich výchova, ich tradicionálne duševné a spoločenské ··zvyky 
znemožňovaly zavedenie demokratizmu do verejnej správy . . Oni neboli sta-·. 
Tostlivými vodcami im svereného l'udu - oni boli oligarchami v najhoi'šom 
~mysle slova 

A práve tá okolnosť, že vere]na správa bola asyl0m pre všetkých 
či súcich či nesúcich - členov jednej favorizovanej triedy: · dosledne za

príčiňovala duševnú a odbornú degeneraciu tohoto sboru· a nevbudila v ňom 
:snahy za vyšším odborným vzdelaním. 

Nemožno tajiť, že Uhorský administratívny sbor mal a má áj dnes 
niekol'ko vynikajúcich pracovníkov v modernom -a europskom smysle slova. 
A títo · už dávno konštatovali, že uvedené vady ul10rskEtj administratívy -
.a to v prvom rade oligarchické složenie administratívneho sb0ru~ ich 'od.:" , 
borná slabosť a nedemokratické prevádz.anieaj tých najlepšÍc h zákonov 
neodolatel'ne privedú verejnú správu uhorskú do :z;kazy. 

Bolo aj urobené .viac 'po,kusov na zlepšenie uhorskej správy*) no. radi
kálna reforma administratívy - . teda zoštátnenie úradníck~ho sboru - zo
.stala do dnes len pium desiderium. A to nielen pre odpor 'konzervatívnej 
verejnej mienky, ale hlavne preto, poneváč uhorský administratívny sbor 
:stál s celým svojím duševným, kultúrnym a spoločenským ustrojením · v 
prvom šíku vel'komaďarskej a maďarizačnej štátnej idei. On bol aj ·v tých 
n ajvzdialenejšich "národnostných" kútoch predným šíritel'om a strážcom 
jednotného štátu maďarského. 

Administratívni úradníci uhorskí - jako členovi a starých maďarských 
.a lebo pomaďarčených šl'achtických rodín: bol i prirodzenými a najvýbúnej
:š fmi rozširovatel'mi maďarskej národnej expanzivity.; takže na 'príklad oni 
:stáli na čele všetkých krajinských alebo župných kultúrnych spolkov (Pmke, . 
Dmke, 'Emke, atď.) . ' 

* 
Štátnym prevratom celý tento protidemokratický systém bývalej uhor

:skej pseudosamosprávy so svojími odborne slabými konservatívnymi, ;---
voči požiadavkom mOderného administratívneho ducha l'ahostajnými reprezen-
l antmi patri už minulosti. ' 

Čs. vlátla pristúpila už dávncjši:· · k prípravám likvid.áCie tohoto sy:
.stému a práve stojíme pred skutočnou a úplnou likvidáciou. 

Prevedente našeJ administratívnej ' reformy leží v posledných výkonoch 
n a slovenskom administratívnom sbore. V jeho rukách spočíva, či sa mrtvému 
zákonu reformy dostane skutočného života! 

Tento úradnícky sbor stojí pred úlohami pre slovenský národ a pre 
·celLÍ republik~ mimoriadne významnými. 

* Maďarská vlága predložila práve teraz parlamentu návrh radikálnej 
zupnej a obecnej reformy. Ovšem treba vyčkať s istým skepticizmom budúci 
()sud tohoto návrhu. 
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Čaká ·na neho v prvom rade úloha národne-kultúrna. 
A v tom ohl'ade stoja pred nim aj tie najvačšie prekážky. 
Vieme, že složenie slovenského administratívneho sboru je dnes až 

príliš rozmanité. 
Má ešte v sebe reprezentantov uvedeného už systému uhorského, 

v theoretickej a -praktickej administratívl1ej vede viac-menej obratných, ale 
od porozumenia nových požiadavkov a ' demokratického citu ďaleko stojacích. 
Má oduševnených pracovníkov mimo slovenských zemí a síce pracovníkov 
pravým demokratizmom naplnených a theoreticky dokonale .vystrojených 
ovšem tu na Slovensku ešte vždycky nie dosť udomácnených; a !conecne 
má v administratívnom tbeoritickom ' a praktickom umení nováčkov! 

Teďa každá z tých troch složiek má defekt, a 'tento defekt je najbada
tel'nejší a najhlbši po stránke národno-kultúrneho spoluúčinkovania, akože 
postavi'ť administratívny úradnícky sbor tak rozmanitého karakteru do jedného 
bojovného frontu pre národno-kultúrnu ideu? 

' Odpoveď na to neni ťažká, keď aj jej uskutočnenie potrvá dlhší čas . 

Pred očima máme osvedčertý maďarský príklad, ktorý nám zrejme ukazuje 
methodu a smer, ako sa má vložiť slovenská administratíva do služby ná
rodno-kultúrnej štátnej idei. 

Keďže bolů možné· uhorskému štátnemu aparátu za pomerne krátku 
dobu (50- 60 rOkov) vzbudiť svojou doslednou školskou a spoločenskou vý
chovou mládeže, potom prilákaním do verejnéj služby - spojenej s tým 
najroznejšími vyhodami - pocit spolupatričnosti k jednotnej uhorskej národnej 
idei aj v srdciach uhorských štátnych občanov cudzieho povodu (Slovákov, 
Nemcov atď.), prečo by s'me pochybovali, že by sa nepodarilo pri analogickom 
postupe spojiť do jedného tábora našej národno-kultúrnej idei úradníka 
Čecha, Slováka, ba aj toho pomaďarčeného Slováka? 

Máme hrstku l'udí - ktorých počet sa zo dňa na deň rozmáha - v 
administratívnom úradníckom sbore vo všetkých odvetviach verej!.i.ej správy; 
nech sa chytia títo nositelia národnej kultúry v kruhu ich territoriálnej a úradnej 
posobnosti do práce, a kedže oni žijú tesne s l'udom a pre l'ud, za krátky 
čas možu sa divy vykonať ! 

Nech organizujú po celom , Slovensku župné a iné lokálne kulturné 
spolky, nech sa postavia na ich čelo a LÍspech je zabezpečený! Druhá úloha 
slovenského admínistratívneho ' úradníka je sociálneho rázu. 

V tom ohl'ade musí byť pred nami príklad uhorského administratívneho 
systému priamo odstrašujúci. Dostatočne známa je rabulistika maďarských 
publicistova štátníkov, že v "ústavnom král'ovstve uhorskom" užívali všetci 
štátni občania stejné politické práva . bez rozdielu na. sta!', vierovyznanie a 
národnosť. 

Dejiny bývalého Uhorska z posledných 60 rokov, priebeh politického 
života v legislative v municipiá<;:h a v obciach, vylúčenie občianstva ne
maďarského povodu a pracujúceho l'udu z verejného politického života, 
odnímanie tých najprimitívnejších - a zákonmi zabezpečených - politických 
práv skrze admiilistratívne úrady celým kategoriam občianstva: sú jasným 
dokazmi, že príslušníci bývalého Uhorska neuživali ani stejné politické anl 
stejné sociálne práva. 

-
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A keď pod tlakom vyspelosti a sebavedomia l'udu postupom častl 

dostal sa aj do uhorského "Corpus juris hungarici" - v tom ohl'ade vol'a
jaký politický alebo sociálny pokrok: konservativná štruktúra uhorskej admi
nistratívy vedela vždy jeho uskutočnenie zahatiť poťažne zpotvoriť. 

Nechcem sa široko rozpisovať o tom, že úradné a spoločenské styky 
medzi nižšími vrstvami l'udu - a to hlavne v takzvaných národnostných 
územiach - a reprezentantmi uhorskej administratívy upomínajú na stredo
veké ·otroctvo. 

Ústava a demokratické zákony Čs. republiky dávajú slovenském tl 
administratívnemu sboru plnú možnosť, ba nakladajú mu za povinnost so
cialne a spoločensky čo najužšie pritiahnuť k sebe, vziať pod svoju ochranu. 
cez tol'ko staletí zanedbaný slovenský l'ud, zahojiť utrpené rany, povýšiť jeho. 
biedny sociálny stav, vzbudiť jeho l'udské sebavedomie a 'daveru oproti 
štátu a zákonom. 

Nech sa považuje slovenský administratívny úradník, a to hlavne v 
tých najnižších, odvetviach v kruhu jeho pasobnosti za otea jemu sverenej 
rodiny; a nech si vytkne slovenský administratívny sbor za . svoju najvzne
senejšú úlohu rozkvet duševného, telesného blahobytu každého člena tejto 
rodiny. 

Dr. Bořivoj Pekárek, mistotaj. nejv. s. 

Zajištění půdy drobným pachtýřům. 
(zákon ze dne 27. května 1919, číslo ' 318 sb. z. an.) 

Úlče18lm tohJorto článlklU j elSt olbe:znárrnilti prá'ViI .. 1fky iI1,a Sllo,vensku 
s jiU\cNlk..a,t'UJIiOu nej\vyiŠší'ho SlQudu, ,ptolkru\d jde o výjkJla'd BVTdlU u vedl\
néibJo záOmna iplo,kU/d se tý:če ncyvel k nělmíU vyd'aných. :Č. 247 /1920~. 

č. 3111!i19fZO a č. 166/19fZ1. Slb. z. a n . . Uvedena' brlJjdou jak rolZlhod11urtí 
llveřejněná {IS olvn:alčením, kde vy,šl,a),. tak ;i, neu:veřej'něná a to' v ;po
ř a dí lPa,l~agr'aflo\V ém. 

1. Z. Č. 318/19119 Sb. z. a n. 
,První návrih,pto!dám č[eny N. S. Pr'olkú!plkem a spoJ. (tisk. 4·55 

zalse,dání N. S. r. 19119),. palk nálsledlolvJal vládtní ná'V~h (tisk. 909 téhož 
zalse\dání) a zjp:rá)v·a 'Vý.boru ,pJ'lO refloT/Il1JU ,ptolzernUwlvo'1l a výlbm1U Wráv
LÍho (tiJsIk 101919 télholž z,.aJsedáil1í). Žáldlný ,z tě,c,h,to' ná'vThú jplo\kuid se . 
tý1če zfprá vy J?eolbs,aJhruj e b1liižlšíiho :oidúv)odněiIlÍ. V N. S. oP'řij '3!t návrh. 
z. d\le výlbof-orvé z)právy v prvám i d;rulhérrn čtení Id'lle 27. května 1919-
po ře,či Dora Viš)kIOIVlskoéhlo· (těISiThOlpilse,c,ká Zjpráv,a o 5f:>. schúlZri ,N. 5., 
str. 15n}3----J151916). 

§ 1., Q,dst. 1. 

1. »IP.a ,c TI. tem» my,slí -se ,s:klutelčné olbldělárvá'llí a u:ží\vámí .paeh
tO'v'L:élho pOlzelmku, niko'li:v, jitŽ po,ulhé . u,z'avtření poachi'orvní slm,1ouvy. 
(R. 1. 11,9/22.) 

2. RlOIzhlo/dn lo, zda pHlclhtÝ1ř 'V den vYlhláJšení z. č. 31.8/19 byl 
)~sklut,e!čil1ě» p.a 'c th t Ý ř e m, nelSita,čí, byl .. lli jítm .flo[rtmá;~íllě. (R. II. 474/21.) 

3. D á ln í do p:a ,c h t'U Úp1o,d\p:a1óhtIU) nemulsí se státi vý,sloIYDč , 
n ý1bl1ž i činy kIO'lllkl.udelAnimi. (H. z 30./V,L R. 1. 414/20.) 




