ÚVOD
Okresné zriadenie na Slovensku má od svojho vzniku až po súčasnosť významnú tradíciu.
Prvé okresy, nazývané slúžnovské, boli súčasťou uhorského správneho systému niekoľko
storočí. Po vzniku Československa vývoj okresného zriadenia začal písať novú kapitolu s
novými kompetenciami a úlohami a s mnohými reformami až po vznik modernej štátnej správy
schopnej prispôsobovať sa súčasným trendom a potrebám, ktoré si celospoločenské zmeny
vyžadujú. V medzivojnovej Československej republike došlo k dvom dôležitým zásahom do
organizácie štátnej správy, ktoré sa výrazne dotkli aj okresného zriadenia a posilnili jeho
postavenie. Jednalo sa župný zákon z roku 1920 a o organizačný zákon z roku 1928.
Vzhľadom k významným reformám, ktoré tieto zákony priniesli, je našim cieľom analýza a
komparácia obidvoch dokumentov, ako aj charakteristika pôsobnosti, kompetencie, úloh a
činnosť okresnej správy na Slovensku v rokoch 1918 - 1939. Prínos práce vidíme hlavne v
tom, že poskytuje ucelený náčrt vzniku a vývoja štátnej správy v novovzniknutej
Československej republike, poukazuje na nedostatky, ale aj pozitíva dvoch významných
reforiem, ktoré položili základy formovania súčasnej modernej verejnej správy.
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1 VÝVOJ SPRÁVNEHO SYSTÉMU DO VZNIKU ČSR V ROKU 1918
Uhorský systém štátnej správy, ktorý platil na území Slovenska až do vzniku ČSR, bol
organizovaný prakticky na činnosti samosprávnych zložiek, municípií. Municípium
predstavovalo stredný článok v organizácií verejnej správy a zároveň najvyšší článok územnej
správy, založený na princípe samosprávy. Malo dvojakú podobu: podobu vidieckeho municípia
(župa-komitát) a podobu municipálneho mesta alebo výsadného územia. Municípiá boli
priamo podriadené ministrovi vnútra a ich úlohy boli veľmi rozmanité. Samostatne rozhodovali
o vlastných vnútorných záležitostiach, ako napr. volili si príslušníkov svojho aparátu, určovali
výšku svojich výdajov a starali sa o ich úhradu, prijímali obecne záväzne nariadenia (statusy).
Mohli podávať snemu petície v politických záležitostiach a priamo kooperovali s vládou.
Sprostredkovane vykonávali aj štátnu administratívu. 1
V organizačnej štruktúre župného municípia mal zvláštne postavenie vrchný župan, ktorý
vlastne do municípia ako samosprávnej korporácie nepatril. Bol priamo podriadený ministrovi
vnútra. Zastupoval výkonnú moc v municípiu a stál na čele celej jeho vnútornej správy. Župan
bol aj predsedom valného zhromaždenia municipálneho výboru, stáleho výboru i výboru
správneho a mal ďalekosiahle práva v oblasti dohľadu a kontroly. Správne výbory boli
zmiešanými orgánmi, ktoré sa skladali jednak zo štátnych úradníkov, jednak z úradníkov
municipálnych a jednak z členov volených municipálnym výborom. Rozhodovali kolegiálnym
spôsobom. Ich schôdze sa konali spravidla mesačne. Mali sa starať o jednotnosť správy v
celom území municípia, vykonávali vládne nariadenia i uznesenia municípia a dohliadali na
ich výkon. Popri výboroch sa na riadení župy podieľali významnou mierou aj župní úradníci
napr. podžupan, vrchný notár, župný právny zástupca, župný lekár a pod.
V nižšej rovine pokračovalo okresné zriadenie, ktoré reprezentovali v stoliciach slúžnovské
okresy. Ich počet sa v jednotlivých župách líšil. Na ich čele stál hlavný slúžny ako volený
vnútorný úradník župy. Jeho všeobecná právomoc nebola nikdy presne vymedzená. V práci
mu pomáhal administratívny a odborný personál. Slúžny vykonával základnú agendu politickej
správy v prvej inštancii a bol služobne podriadený podžupanovi. Slúžnovský úrad na rozdiel
od župných municípií nemal samosprávne orgány.
Za municipálne mestá boli prehlásené predovšetkým bývalé slobodné kráľovské mestá.2 Od
roku 18763 sa počet municipálnych miest podstatne znížil, na Slovensku stratilo túto pozíciu
18 miest. V období vzniku ČSR fungovalo v Uhorsku 24 týchto miest, z toho na území
Slovenska boli len štyri: Bratislava, Komárno, Banská Štiavnica a Košice.4 Vnútorná
organizácia municipálnych miest sa líšila od usporiadania vidieckych predovšetkým tým, že
mestá boli teritoriálne koncentrovanejšie a vykonávali aj agendu obcí. Na rozdiel od žúp ako
obce vlastnili značný majetok ( výrobné podniky, príjmy z mestských práv a pod.) a na ich čele
podobne ako v župách stál vrchný župan. Najdôležitejším orgánom bol mestský municipálny
výbor.

TIŠLIAR,P.: Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 -1945. s.9-10
Zákl. čl. XLII:1870
3 Zákl. čl. XX:1876
4 Príloha A k § 2 zákona č.126/1920 Zb., v ktorej sa vymedzujú územné obvody nových žúp dovtedajšími župami,
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Popri tejto základnej politickej tzv. vnútornej správe bola vykonávaná aj špeciálna odborná
správa. Tú zabezpečovali sčasti samosprávne a sčasti aj štátne úrady. K štátnym úradom
patrili štátne stavebné úrady, štátne riečne úrady, štátne kultúrno-technické úrady. Popri nich
boli štátnymi funkciami štátny hospodársky a štátny lesný inšpektor, ktorí pôsobili v oblasti
poľnohospodárskej a lesnej správy. Významnými štátnymi funkciami boli aj župný lekár
a zverolekár. K štátnym odborným úradom možno ešte zaradiť odborné vedenie župného
a okresného účtovníctva.5
V českých krajinách bol správny systém rozdielny. Novodobá samospráva obcí a vyšších
organizačných stupňov sa tam datuje od revolučného roku 1848. V tomto období bol dovŕšený
proces poštátnenia správy tým, že bola zrušená vrchnostenská správa a nahradila ju správa
štátna. Zavedením samosprávy tak došlo k vytvoreniu dvojkoľajnosti celej správy. Na jednej
strane ju vykonávali štátne úrady a na druhej strane boli niektoré úlohy prenechané orgánom
územnej samosprávy. Rozhodujúca však bolo pôsobnosť štátnych orgánov. Štátnu správu
vykonávala zemská (krajinská) politická správa, ktorú reprezentovali miestodržiteľstvá na čele
s miestodržiteľom (Čechy a Morava) a v Sliezsku pôsobila zemská (krajinská) vláda v Opave.6
Miestodržiteľstvá boli prakticky po vzniku republiky premenované na zemskú (krajinskú)
správu politickú na čele s prezidentmi a v Sliezsku ostala zemská (krajinská) vláda. V nižšom
stupni regionálnu správu vykonávali okresné hajtmanstvá, premenované po r. 1918 na
okresné správy politické. Táto dvojkoľajnosť verejnej správy bola definitívne odstránená až
zákonom o organizácii politickej správy z r. 1927, ktorým bola územná samospráva na vyšších
stupňoch fakticky poštátnená.
Vznikom ČSR v roku 1918 sa tak recipovali dva úplne odlišné systémy správy, ktoré bolo
nevyhnutné reformovať a zjednotiť. Tento proces nebol jednoduchý. Čo sa týka Slovenska a
vývoja okresného zriadenia v období prvej ČSR, ktoré je zámerom našej práce, môžeme ho
rozdeliť do troch etáp: 7
1. Slúžnovské úrady od vzniku ČSR do uplatnenia župnej reformy (28.10.1918 – 31.12.
1922)
2. Okresné zriadenie (okresné úrady a okresná samospráva) počas župného zriadenia na
Slovensku (1.1.1923 – 30.6.1928)
3. Okresné zriadenie (okresné úrady a okresná samospráva) počas krajinského zákona
na Slovensku (1.7.1923 – 31.12.1939)

TIŠLIAR,P.: Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 -1945. s.10
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2 VÝVOJ SPRÁVNEHO SYSTÉMU NA SLOVENSKU OD VZNIKU PRVEJ ČSR DO
ROKU 1923
So vznikom samostatnej Československej republiky vo vývoji štátnej správy po r. 1918
nastupuje prechodné obdobie úprav a prispôsobovania sa novým podmienkam.
V novovzniknutom štáte bolo nevyhnutné vytvoriť nový právny a správny systém. Prvým
zákonom prijatým 28.10.1918 Národným výborom v Prahe sa stáva zákon o vzniku
samostatného československého státu, tzv. „recepčná norma“ , neskôr označená v zbierke
zákonov pod č.11/1918. Touto normou sa zachovali všetky dovtedajšie ríšske a krajinské
zákony a nariadenia, vrátane správnych úradov, čo znamenalo prevzatie systému Rakúska
pre územie Čiech a prevzatie systému Uhorska pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. Všetky
samosprávne, štátne a župné úrady boli podriadené Národnému výboru Československému,
vrátane zemských, župných, okresných a obecných ústavov. Tieto inštitúcie mali vykonávať
svoju činnosť podľa dovtedy platných zákonov a nariadení. Tým bol prakticky zabezpečený
nerušený prechod a kontinuita správy do nového štátneho útvaru. 8
Zakladanie štátnej moci na Slovensku a jeho administratívne zapojenie sa do prvej ČSR sa
však uskutočňovalo omnoho zložitejšie ako v Čechách. Vyplývalo to z odlišnej situácie na
Slovensku, ktorá bola determinovaná najmä stanoviskami a postojmi maďarskej vlády
a maďarského úradníctva zotrvávajúceho ešte stále na nereálnych pozíciách zachovania
územnej integrity Uhorska. Zložité pomery na Slovensku týkajúce sa obnovovania činnosti
štátnych orgánov, pri ich prispôsobovaní sa potrebám novovznikajúceho štátneho aparátu
a pri zapojení Slovenska do jednotnej štátnej správy ČSR sa mali riešiť pomocou dočasnej
vlády (6.-14. novembra 1918), ktorej činnosť nesplnila očakávania a preto po vymenovaní
prvej československej vlády sa ukončilo jej pôsobenie.
Po zlyhaní pokusu o organizáciu štátnej správy na Slovensku prostredníctvom tzv. dočasnej
vlády sa rozhodla pražská vláda riešiť existujúce problémy na Slovensku konštituovaním
regionálneho vládneho orgánu – Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, ktoré bolo
zriadené na základe zákona č. 64/1918 Zb. z 10. decembra 1918 o mimoriadnych
prechodných opatreniach na Slovensku.9 Jeho ustanovenie predstavovalo prvý výraznejší
zásah do správneho systému, ktorým bol tento systém čiastočne upravený a uspôsobený
potrebám nového štátneho útvaru. Už samotný oficiálny názov zákona poukazuje na
dočasnosť jeho platnosti. Podstatou tejto právnej normy bolo čiastkovými zásahmi do systému
správy podriadiť si ju ako celok a pripraviť si takto možnosť podstatnejších zásahov, ako sa to
stalo v nasledujúcich rokoch. Zákon o mimoriadnych prechodných ustanoveniach zrušil
uhorské zákony a nariadenia o zastúpení na Uhorskom sneme a zároveň všetky mestské a
obecné výbory, ktorých právomoci prešli na komisie, menované vládnym zmocnencom
(poverencom, komisárom). Tento zákon však nerozpustil župné výbory (municipálne zbory) a
administratívne výbory. Tie boli rozpustené až nepublikovaným nariadením Ministra
československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska č. 555 z 5.marca 1919, ktoré
upravovalo postavenie župana. Podľa tohto nariadenia župana menoval a odvolával priamo
minister s plnou mocou. 10 Do jeho rúk potom župan skladal prísahu. Minister s plnou mocou
mohol v prípade potreby na návrh župana menovať jedného alebo viac župných sekretárov.
Župan mal ďalej právo menovať pre svoj úrad potrebných úradníkov,11 ku ktorým patril
Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, čl. 1,2
VOJÁČEK,L.- SCHELLE,K. Právní dějiny na území Slovenska. s.216
10 Nariadenie Ministra československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska č. 555 §1
11 Tamže, §11
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predovšetkým župný radca. Župný sekretár, ani župný radca neboli orgánmi s rozhodovacou
právomocou. Z nariadenia č.555 vyplynulo splnomocnenie županov zlúčiť župné a
administratívne výbory, ktoré dali základ novému orgánu - administratívnemu výboru. Štátni,
samosprávni úradníci, zamestnanci a cirkevní hodnostári boli povinní zložiť sľub vernosti ČSR.
Úradným jazykom sa stal slovenský jazyk. 12
Okrem budovania nových župných úradov minister prikročil k reorganizácii slúžnovských
úradov. Do ich čela postavil štátnych úradníkov, ktorí spočiatku používali názov okresný
komisár, neskôr sa znova vrátili k pôvodnému názvu slúžny. Okrem poštátnenia tejto funkcie
však v podstate ostal v platnosti uhorský zákonný článok o právomociach, 13 ako aj ďalšie
zákonné články určujúce postavenie hlavného slúžneho a jeho úradu. Pôsobnosť slúžneho
bola široká a zasahovala do všetkých správnych oblastí. Patrili tu agendy obecné, matričné,
zdravotné, veterinárne, pasové a cudzinecké, školské, mýtne, cestné a vicinálne, policajného
súdnictva, poľnohospodárstva a lesnej polície, nemocenské a úrazové, zamestnancov,
robotníkov, nádenníkov, živnostenské, rybárske, poľovnícke a vodné. 14 V ďalšom období boli
kompetencie slúžnovských okresov a slúžnych upravené v sociálnej a hospodárskej oblasti,
v oblasti dočasnej úpravy politickej správy, podriadenia notárov a dozoru a administratívnej
policajnej vrchnosti.
Nariadenie č. 555/1919 spolu s uvedeným zákonom č. 64/1918 tvorili prechodnú úpravu
štátnej správy na Slovensku a obsahovo boli zamerané na likvidáciu uhorských
samosprávnych municipálnych orgánov, centralizáciu správy, odstraňovanie maďarských
iredentistických úradníkov zo štátnej správy a na zmeny v zložení župných a mestských
zastupiteľských orgánov. Tieto právne úpravy boli prvými a základnými zásahmi vlády na
prispôsobenie sa prevzatého uhorského systému mestskej a obecnej správy novým pomerom
a potrebám v oblasti upevňovania miestnych orgánov štátnej správy.
Dôležitým zásahom do správneho systému bolo aj poštátnenie dovtedy samosprávneho
úradníctva na Slovensku. Uskutočnilo sa to na základe zákona č. 210/1920 Zb. Tento zákon
bol do praxe uvedený vládnym nariadením o dočasnej úprave politickej správy na Slovensku,
ktoré podrobnejšie špecifikovalo spôsob prechodu samosprávneho úradníctva k úradníctvu
štátnemu. Toto poštátnenie neslúžilo len k postupnej unifikácii správy v novovzniknutom štáte,
ale tým, že všetci bývalí uhorskí úradníci museli požiadať o prijatie do štátnej služby a o ich
spôsobilosti a spoľahlivosti vykonávať štátnu službu rozhodoval splnomocnený minister, viedlo
aj k vyčisteniu slovenskej správy od nespoľahlivého maďarského úradníckeho aparátu. Zákon
210, ako aj ďalšie zákony, najmä zákon č. 211/1920 Zb. o obecných a obvodných notároch
a zákon č. 233/1920 Zb. o dočasnej úprave správy miest s regulovaným magistrátom na
Slovensku, znamenali poštátnenie takmer celej vnútornej správy a Slovensko sa tým stalo
pripravené k realizovaniu zákona o župnom zriadení.

MOSNÝ P. – HUBENÁK,L. Dejiny štátu a práva na Slovensku. s.210-212
Zákl.čl.XXI:1886
14 TIŠLIAR,P.: Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 -1945. s.16
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3 ŽUPNÁ REFORMA
Aj keď v prvých rokoch nového štátu nebola doriešená problematika vybudovania modernej
organizácie štátnej správy, boli vytýčené hlavné zásady a ciele celej koncepcie tohto
reformného diela spočívajúce v odstránení dvojkoľajnosti správy v Čechách a v poštátnení
správy na Slovensku. 15 Hlavným cieľom bolo dosiahnuť unifikáciu štátnej správy na celom
území ČSR a túto úlohu mala naplniť pripravovaná správna reforma - župný zákon. Táto
správna reforma sa mala zakladať na troch princípoch:






Prvý princíp bol založený na unifikácii správy vrchnostenskej, zemepánskej a
autonómnej v jedinom štátnom úrade. Obce zostávali ako samostatné korporácie, ale
ich vrchnostenská právomoc mala byť v zmysle novely k obecnému zriadeniu
primerane upravená.
Druhý princíp hovorí o obvodoch štátnych úradov, ktoré mal byť volené takým
spôsobom, aby boli dosť blízko k obyvateľstvu s cieľom zabezpečiť plné využívanie
odborného personálu, ktorý bol týmto úradom pridelený. Mali byť finančne nezávislými,
aby ich štátna správa nemusela obstarávať svojimi nákladmi. Pri stanovení týchto
obvodov nemuselo byť prihliadané na hranice jednotlivých krajín.
Tretí princíp obsahoval požiadavku demokratizácie správy, ktorá sa mala dosiahnuť
rozsiahlym preberaním laického elementu na spolupôsobenie, a to ako elementu
poradného, tak aj rozhodujúceho. Ako však ukázal ďalší vývoj, tento cieľ nebol
splnený.16

Župný zákon bol v parlamente prejednávaný ako súčasť ďalších základných zákonov štátu
ako boli ústavná listina československého štátu, ústavné zákony o volebnom súde a poriadku
a pod. Po dlhých diskusiách bol Národným zhromaždením schválený 29. februára 1920 ako
zákon č. 126/1920 Zb. o zriadení župných a okresných úradov v republike Československej.
Jeho prijatím sa malo začať dôležité obdobie vývoja československej štátnej správy. Zákon
mal platiť pre celé územie republiky okrem Podkarpatskej Rusi, ktorej územie bolo bez
vysvetlenia v prílohe A celkom vynechané.17 Výnimkou malo byť hlavné mesto Praha, ktorého
postavenie malo byť určené osobitným zákonom.18 Podľa tohto zákona bol počet žúp
stanovený na 21, z toho 9 českých, 5 moravských, 1 těšínská a 6 slovenských; územie
Podkarpatskej Rusi na župy rozdelené nebolo. Na Slovensku boli ako župné sídla ustanovené
Bratislava, Nitra, Turčiansky Sv. Martin, Zvolen, Liptovský Sv. Mikuláš a Košice. 19 Župná
reforma okresným a župným úradom na Slovensku vymedzila tú pôsobnosť, ktorá prináležala
bývalým slúžnovským úradom a pôsobnosť bývalých uhorských stolíc (komitátov), ich orgánov
a župných správnych komisií. Mestá s municipálnym právom a mestá so zriadeným
magistrátom boli postavené na úroveň novým okresným úradom.

SCHELLE,K. Vývoj veřejné správy v letech 1848-1948. s. 217
KOCÍCH, M. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1960. s. 81
17 Zákon č. 126/1920 Zb. o zriadení župných a okresných úradov v republike Československej §1
18 Tamže §3
19 MOSNÝ P. – HUBENÁK,L. Dejiny štátu a práva na Slovensku. s.227-228
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3.1

Župné úrad y

Podľa zákona o zriadení župných a okresných úradov v republike Československej mali, ako
to už vyplýva zo samotného názvu, vykonávať vnútornú správu župné a im podriadené
okresné úrady.
Základom správnej organizácie sa mali stať župy. Obvody a sídla žúp určovala príloha A. 20
Toto rozdelenie nebolo celkom definitívne, po dobu 5-tich rokov od počiatku pôsobnosti
zákona bola vláda zmocnená realizovať svojim nariadením menšie zmeny hraníc medzi
župami. Župné úrady v novostanovených sídelných mestách žúp mali nahradiť zemské
politické správy v českých krajinách, na Slovensku komitáty. Služobne boli podriadené
ministerstvu vnútra, príp. iným ústredným orgánom.
Prednostom župného úradu župného zákona bol vládou menovaný štátny úradník – župan.
21
Župan mal zastupovať župu ako právnickú osobu navonok a podpisovať všetky písomnosti
menom župy. Podľa tohto paragrafu k realizácií agendy župného úradu mali byť prideľovaní
podľa potreby úradníci a štátni zriadenci.
Pri každom župnom úrade sa malo zriadiť priamou voľbou župné zastupiteľstvo ako poradný
orgán župana. 22 Podrobný popis, zloženie, právomoci a povinnosti župného zastupiteľstva sú
obsiahnuté v § 12 – 25 zákona. Členovia zastupiteľstva boli volení na dobu 6 rokov, celkovo
ich bolo 35. Toto zastupiteľstvo malo oprávnenie vydávať vykonávacie predpisy k zákonom a
vládnym nariadeniam. Zákon na Slovensku umožňoval menovať vláde 1/3 členov
zastupiteľstva. Zvolával ho župan, malo povinnosť zasadať aspoň raz štvrťročne, uznášalo sa
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Schôdze zastupiteľstva boli verejné. Rokovací
poriadok taxatívne vymenoval záležitosti, ktoré mohlo zastupiteľstvo prerokovávať.
Normotvorná činnosť župného zastupiteľstva bola obmedzená len na vydávanie
podrobnejších predpisov k jednotlivým zákonom, ak na to boli zmocnení vládou. Malo
čiastočnú kontrolnú právomoc voči okresným výborom a volilo prísediacich do župných
senátov. Ministerstvo vnútra, ktoré župné zastupiteľstvo aj župana zriaďovalo, mohlo
zastupiteľstvo tiež rozpustiť pred uplynutím volebného obdobia. 23
Pri každom župnom zastupiteľstve mala byť zriadená finančná komisia, ktorej väčšina členov
nemohla byť členmi župného zastupiteľstva a jej úlohou bolo kontrolovať celkové
hospodárenie župy. Župné zastupiteľstvo mohlo pre správu a dozor nad jednotlivými župnými
ústavmi a podnikmi podľa potreby zriadiť zvláštne výbory a komisie. 24
Povinnosťou župného zastupiteľstva bolo voliť zo svojho stredu stály župný výbor v počte 8
členov a 8 náhradníkov; jeho predsedom mal byť župan.25 Tento výbor sa mal stať stálym
orgánom župného zastupiteľstva, pripravujúcim návrhy a podklady pre jednanie tohoto orgánu,
mal zostavovať predbežný rozpočet, podávať správu o stave a správe vecí v pôsobnosti
župného zastupiteľstva, ako aj dohliadať na prácu župných komisií. 26
K problematickým a diskutovaným častiam župného zákona patrili ustanovenia o župných
zväzoch, ktoré mali byť tri : český, moravsko- sliezsky a slovenský. O tom, či dôjde k zriadenie
Zákon č. 126/1920 Zb. o zriadení župných a okresných úradov v republike Československej §2
Tamže, §7
22 Tamže §11
23 Zákon č. 126/1920 Zb. o zriadení župných a okresných úradov v republike Československej §61
24 Tamže §28
25 Tamže §26
26 Tamže §50
20
21
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župného zväzu aj na Podkarpatskej Rusi zákon mlčal. Zriadenie zväzov, ich orgány,
pôsobnosť a oprávnenie boli obsiahnuté v ustanoveniach § 63 – 68 V. dielu zákona.
3.2

Okresné úrady

Podľa § 1 župného zákona boli nižšou zložkou vnútornej správy okresné úrady. Územné
obvody a sídla okresných úradov určovalo nariadenie vlády. Funkcie okresného úradu mali
vykonávať jednak štátne okresné úrady vo vlastnom slova zmysle, jednak určené obce
(komunálne okresné úrady). V Čechách to boli mestá so zvláštnym statusom, na Slovensku
municipálne mestá a mesta s regulovaným magistrátom.
V § 7 župného zákona je zakotvené, že prednostom okresného úradu sa mal stať okresný
náčelník, služobne podriadený županovi. Zastupoval okres ako právnickú osobu navonok,
podpisoval všetky písomnosti menom okresu. Zvolával schôdze okresného výboru a taktiež,
ako župan, dohliadal na dodržiavanie zákonitosti. Prednosta mal umožnené uznesenie, ktoré
by bolo nezákonné alebo sporné, zastaviť a spornú vec predať na posúdenie županovi, ktorý
musel v danej veci do štyroch týždňov rozhodnúť. K uskutočňovaniu agendy okresného úradu
obdobne ako u župného úradu mali byť prideľovaní úradníci a štátni zriadenci.27
Zástupcovia obyvateľstva mali byť zastúpené v okresnom výbore, ktorý bol zriadený pri
každom okresnom úrade, mimo štatutárnych miest a miest s regulovaným magistrátom.
Skladal sa z 8 členov a 8 náhradníkov volených na základe priamych volieb.28 Spôsob voľby
určoval volebný poriadok. Voľby do okresnej samosprávy vypisoval a vyhlasoval župan.
Hlavné slovo a dozor pri voľbách mala okresná volebná komisia s predsedom okresným
náčelníkom. Volebné obdobie trvalo 4 roky. V okresnom výbore zasadali aj okresní úradníci,
a to úradníci nadriadeného župného úradu určení županom a úradníci okresného úradu určení
okresným náčelníkom. Predsedom okresného výboru bol okresný náčelník, ktorého
povinnosťou bolo zvolať okresný výbor najmenej raz za mesiac. Pôsobnosť okresného výboru
možno rozdeliť do niekoľkých skupín: 1. riadne hospodárenie okresných ústavov a podnikov
2. poplatky 3. príspevky 4. dávky 5. dôchodkové záležitosti. 6. náležitosti uznesení
o poplatkoch, príspevkoch, dávkach a naturálnych plneniach 7. opravné prostriedky
a vymáhanie.29 Ako ustanovuje § 94 župného zákona, okresný výbor bol poradným zborom
okresného náčelníka vo veciach verejnej okresnej správy, rovnako aj poradným zborom
župana a župného zastupiteľstva. Okresnému výboru prislúchali aj dozorné práva nad obcami.
Do hospodárskej pôsobnosti okresných výborov patrili vnútorné záležitosti, týkajúce sa
spoločného prospechu okresu a jeho obyvateľov.30 Z dôvodu verejného záujmu podľa tohto
istého paragrafu mohol okresný výbor pre uspokojenie potrieb svojho obyvateľstva zriaďovať
rôzne zariadenia a ústavy. Právomoc rozpustiť okresné výbory a vypísať najneskôr do 2
mesiacov nové voľby rovnako ako v prípade župných zastupiteľstiev bola daná ustanovením
§ 98 župného zákona ministerstvu vnútra.
Pri každom okresnom výbore mala byť zriadená finančná komisia s rovnakou funkciou ako pri
župnom výbore.31 Počet členov, ich zloženie aj rokovací poriadok boli stanovené osobitným
statusom. Župný zákon umožňoval do finančnej komisie priberať aj odborníkov. Do jej
Zákon č. 126/1920 Zb. o zriadení župných a okresných úradov v republike Československej §95,§97
Tamže §73
29 Tamže §79
30 Tamže § 78
31 Tamže § 88
27
28
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kompetencie však nepatrila kontrola obcí a obecného hospodárstva, kde okresný výbor
pracoval ako dozorný orgán, ktorý mal na starosti schvaľovanie obecných záverečných účtov
a rozpočtu. Ustanovením § 76 s odvolaním na § 28 obdobne ako v prípade župných komisií
umožňovalo okresnému výboru pre vybavovanie ďalších vecí zriaďovať okresné komisie
z členov okresného výboru alebo z občanov okresu. Zriaďovanie ďalších komisií malo oproti
finančnej komisií fakultatívny charakter.
K podriadeným úradom okresného úradu patrili obecní a obvodní notári, a to cez funkciu
okresného náčelníka. Organizácia práce bola rozdelená do štyroch základných agendových
skupín. Najdôležitejšou bola prezidiálna agenda, v ktorej sa sústreďovali štátnopolitické
a dôverné záležitosti. K administratívnej agende patrili administratívne záležitosti, hlavne
hospodárskeho charakteru, štatistické výkazy stavu okresného hospodárstva a celá
živnostenská agenda. Vojenskej agende prináležali všetky vojenské záležitosti
a k priestupkovej agende patrili záležitosti drobných priestupkov. Na okresných úradoch
pôsobil v trestných veciach trestný policajný sudca, bol ním referent s právnickým vzdelaním.
Verejnú obžalobu vykonávali jednotliví úradníci, určení okresným náčelníkom.
Z predchádzajúceho prechodného obdobia ostal aj naďalej pracovať úrad Ministerstva s plnou
mocou pre správu Slovenska, ktorý možno definovať ako najvyšší správny úrad na Slovensku.
3.3 Realizácia župného zákona na Slovensku
Zákon o župnom zriadení bol podrobovaný nemalej kritike nielen pri jeho prejednávaní, ale
hlavne v dobe, kedy sa začalo uvažovať o jeho realizácii.32 Pred jeho realizáciou bolo potrebné
vydať celý rad doplňujúcich zákonov, nariadení a predpisov. Rovnako bolo treba ďalšími
zákonmi upraviť pôsobnosť okresných a župných výborov na Slovensku v obecnej agende,
postavenie verejnej odbornej služby a ďalšie dôležité zásady. Realizácia župného zákona sa
stále odkladala. Po dlhotrvajúcich vládnych jednaniach bolo dohodnuté, že župný zákon bude
najskôr zavedený na Slovensku. Ministerstvo vnútra pripravilo podrobný harmonogram
realizácie zákona, ktorý začal platiť na základe vládneho nariadenia č. 310/1922 Zb. od
1.januára 1923 a platil až do 30. júna 1928. Územie Slovenska bolo v zmysle župného zákona
rozdelené na 6 nových žúp, čím došlo k zrušeniu bývalých historických, ich orgánov,
správnych výborov a slúžnovských úradov. 33 Súčasne bolo realizované aj nové usporiadanie
okresov, v rámci ktorého bolo 13 bývalých okresov zrušených. Nové administratívne
rozdelenie Slovenska realizované vládnym nariadením 322/1923 Zb. vykazovalo od 1. januára
1923 79 okresov a mestá Bratislavu a Košice majúce osobitné postavenie. Zavedenie šiestich
nových žúp a 79 okresov sa ukázalo ako pozitívne riešenie a uplatňovanie župného zákona
sa zaobišlo bez vážnejších problémov. V Čechách, kde sa zriadenie žúp nestretlo
s porozumením a vôľou meniť zaužívaný tradičný systém, sa župný zákon nikdy nerealizoval
v praxi a pokračovalo tam zemské (krajinské) zriadenie. Podobne tomu bolo aj
v Podkarpatskej Rusi, kde sa zachoval uhorský systém štátnej správy.
Župná reforma teda neodstránila dualizmus československej verejnej správy, možno ho práve
naopak ešte viac prehĺbila. Nepodarilo sa vyriešiť z habsburskej monarchie prevzatý
dualizmus, unifikovať verejnú správu a odstrániť jej dvojkoľajnosť. Teraz existovali na území

32
33

KOCÍCH, M. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1960. s. 80
VOJÁČEK,L.- SCHELLE,K. Právní dějiny na území Slovenska. s.252
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republiky tri rôzne systémy politickej správy: starý rakúsky systém v Čechách, uhorský systém
v Podkarpatskej Rusi a župné zriadenie podľa nového zákona na Slovensku. Zákon o župnom
zriadení tak nesplnil očakávania v zmysle zjednodušenia štátnej správy. Na druhej strane
možno konštatovať, že pre Slovensko znamenal župný zákon prínos, pretože vznikom nových
šiestich žúp vytvorených zlúčením bývalých uhorských žúp štátna správa pracovala
prehľadnejšie a došlo k jej poštátneniu.

11

4 KRAJINSKÉ ZRIADENIE
Roky 1920 – 1927 nepriniesli očakávanú unifikáciu štátnej správy, ale práve naopak: situácia
sa skomplikovala, ako to bolo uvedené vyššie, vytvorením troch osobitých systémov na
Slovensku, v Podkarpatskej Rusi a v Čechách. Preto bolo nevyhnutné pripraviť správnu
reformu, ktorá by s konečnou platnosťou vytvorila na území Československej republiky
jednotný správny systém. Ku konečnému vyriešeniu tohto problému došlo až v rokoch 1927 1928 prijatím a realizáciou tzv. organizačného zákona. Aj prijímanie tohto zákona sprevádzala
búrlivá diskusia, kritika a rôzne názorové postoje politických strán, ale napokon po zložitých
jednaniach na pôde Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia bol zákon pod č.
125/1927 prijatý. 34
Zákon o organizácií politickej správy č. 125/ 1927 Zb. z. a n., známy ako organizačný zákon,
nadobudol účinnosť 1. júla 1928. Termín účinnosti bol dodržaný iba na Slovensku
a v Podkarpatskej Rusi. V historických českých krajinách bol uplatnený neskôr, až od 1.
decembra 1928. Parlament ho síce formálne prijal ako novelu župného zákona, v skutočnosti
župné zriadenie celkom negoval a vrátil sa ku krajinskému princípu.
Zákonom o organizácii politickej správy došlo v Československu k obnoveniu krajinského
zriadenia. Boli vytvorené štyri krajiny: Česká s krajinským úradom v Prahe, Moravskosliezska
s krajinským úradom v Brne, Slovenská s krajinským úradom v Bratislave, Podkarpatskoruská
s krajinským úradom v Užhorode.35 Krajiny boli zriadené ako základné administratívne
jednotky, ktorým podliehali okresy a obce. Správu v krajinách vykonávali krajinské úrady, v
okresoch okresné úrady, správa v obciach organizačným zákonom upravená nebola.
4.1. Krajinská správa
Krajinské úrady sa skladali z prezídia a z administratívnych oddelení. Do ich čela bol
postavený krajinský prezident menovaný prezidentom republiky a služobne podriadený
ministrovi vnútra. 36Zastupoval krajinu navonok a zabezpečoval v rozsahu stanovenom
zákonmi výkon štátnej správy. Na krajinské úrady prešla správa, ktorá podľa vtedy platnej
legislatívy prislúchala v Čechách, na Morave a v Sliezsku zemským (krajinským) správam, ich
prezidentom, zemským (krajinským) výborom, na Slovensku župným úradom, županom,
župným zastupiteľstvám a výborom, v Podkarpatskej Rusi civilnej správe, župnému úradu
a jeho prednostovi. Krajinský úrad vystupoval v systéme politickej správy tiež ako orgán druhej
inštancie. V rámci toho mu boli predovšetkým podriadené okresné úrady, nad ktorými
vykonával dozornú službu. Krajinský úrad bol teda konečne spojovacím článkom medzi
ministerstvami a nižšími správnymi orgánmi, teda okresnými úradmi, čo v praxi znamenalo, že
ministerstvo vnútra a jeho prostredníctvom aj ostatné ústredné štátne úrady sa na neho
obracali ohľadom určitých záležitostí.
V každom správnom obvode bolo v sídle krajinského úradu zriadené krajinské zastupiteľstvo,
ktorému predsedal krajinský prezident.37 V jednotlivých krajinách malo zastupiteľstvo zákonom
presne stanovený počet členov. V krajine Českej to bolo 120 členov, na Moravsko-sliezsku 60
VOJÁČEK,L.- SCHELLE,K. Právní dějiny na území Slovenska. s.253
Zákon o organizácií politickej správy č. 125/ 1927 Zb. z. a n. §1
36 Tamže, §5
37 Tamže, §11
34
35
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členov, na Slovensku 54 členov a v Podkarpatské Rusi 18 členov.38 Dve tretiny zo
stanoveného počtu boli volení a jedna tretina bola menovaná vládou z odborníkov berúc ohľad
na pomery hospodárske, kultúrne, národnostné a sociálne. Volebné obdobie trvalo 6 rokov.
Voľby do krajinského zastupiteľstva prebiehali v súlade so zákonom č. 126/1927 Zb. z. a n. so
stanovením ďalších podmienok. Krajinské zastupiteľstvo mohla rozpustiť vláda a v tomto
prípade bolo ministerstvo vnútra povinné najdlhšie do dvoch mesiacov vypísať nové voľby.
Zastupiteľstvo zvolával krajinský prezident minimálne raz za tri mesiace alebo podľa potreby.39
Krajinskému zastupiteľstvu náležala pôsobnosť hospodárska, správna, normotvorná, v
správnom súdnictve a poradná. V rámci hospodárskej a správnej pôsobnosti prislúchalo
zastupiteľstvu starať sa o hospodárske, sociálne, zdravotné, dopravné a dobročinné otázky,
zároveň bolo výslovne zakázané uznášať sa o politických otázkach. Normotvorná pôsobnosť
spočívala v tom, že krajinské zastupiteľstvá, pokiaľ boli k tomu zmocnené vládou, mohli
vydávať vykonávajúce predpisy k zákonom a vládnym nariadeniam. Úprava pôsobnosti v
správnom súdnictve bola odkázaná na osobitný zákon, ktorý však nikdy nebol vydaný.
Pôsobnosť poradná zaručovala krajinskému zastupiteľstvu postavenie poradného orgánu
krajinského prezidenta a ústredných úradov vo všetkých veciach zemskej správy. 40 Všetky
uznesenia krajinského zastupiteľstva podliehali schváleniu ministerstvom vnútra.41
Krajinské zastupiteľstvo volilo zo svojich členov krajinský výbor, ktorý bol 12 členný, okrem
Podkarpatskej Rusi (6 členov).42 Politické strany mali vo výbore pomerné zastúpenie a to
podľa počtu v krajinskom zastupiteľstve. Na čele krajinského výboru stál krajinský prezident,
ktorý bol povinný zvolať zasadanie výboru najmenej raz za mesiac. Úlohou krajinského výboru
bolo hlavne spravovať majetok krajiny, a to v súlade s nariadeniami krajinského zastupiteľstva,
zostavovať rozpočet krajinského hospodárstva na každý správny rok a predkladať ho
zastupiteľstvu k schváleniu. 43
Krajinské zastupiteľstvo mohlo zo svojich členov alebo z občanov s trvalým pobytom v krajine,
voliteľných do krajinského zastupiteľstva, zriadiť pre jednotlivé úseky správy krajinské komisie,
ako napríklad finančnú, živnostenskú a pod.
4.2 Okresná správa
Nižšími územno-správnymi jednotkami boli okresy spravované okresným úradom, na čele
ktorého stál okresný hajtman (náčelník).
Okresný úrad bol zriadený v sídle každého okresu. Obvody a sídla okresných úradov boli
určené nariadením vlády. Pôsobnosť okresných úradov vykonávali vo svojom správnom
obvode štatutárne mestá. Okresné úrady mali podobnú organizáciu ako úrady krajinské.
Okresný náčelník bol prednostom okresného úradu a zároveň predsedom okresného
zastupiteľstva. Zodpovedal sa krajinskému prezidentovi a ministrovi vnútra. Riadil okresný
úrad, dohliadal na bezpečnosť a verejný poriadok v okrese, predsedal kolektívnym okresným

Tamže § 12
Zákon o organizácií politickej správy č. 125/ 1927 Zb. z. a n.§ 16
40 Tamže § 30 – 62, VOJÁČEK,L.- SCHELLE,K. Právní dějiny na území Slovenska. s.254
41 MOSNÝ, P. České a slovenské dejiny štátu a práva po roku 1918. s. 119-120.
42 Zákon o organizácií politickej správy č. 125/ 1927 Zb. z. a n. § 26
43 Tamže, §45
38
39
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orgánom. Zastupoval okres navonok a menom okresu podpisoval všetky písomnosti. Jeho
úlohou bolo taktiež vykonávať uznesenia okresného zastupiteľstva a okresného výboru.
Okresné zastupiteľstvo sa zriaďovalo v sídle a pre obvod každého okresného úradu. Počet
členov zastupiteľstva závisel na počte obyvateľov okresu. V okresoch do 40 000 obyvateľov
malo zastupiteľstvo 18 členov, v okresoch do 70 000 obyvateľov 24 členov, do 100 000
obyvateľov 30 členov a v okresoch nad 100 000 obyvateľov 36 členov. Dve tretiny členov
okresného zastupiteľstva boli volení a jedna tretina menovaná z odborníkov ministrom vnútra
na dobu šesť rokov. 44 Členstvo menovaných členov končilo uplynutím volebného obdobia
alebo rozpustením okresného zastupiteľstva. Menovaním tretiny členov okresného
zastupiteľstva došlo k zvýšeniu kontroly zo strany štátnej správy. Okresné zastupiteľstvo
podobne ako krajinské mohla rozpustiť vláda a ministerstvo vnútra bolo povinné do dvoch
mesiacov vypísať nové voľby. Podrobnosti volieb do krajinských a okresných zastupiteľstiev
upravoval zákon č. 330/1920 Zb. z. a n. v znení zákona č.126/1927 Zb. z. a n. Právo voliť
členov okresného zastupiteľstva mali všetci občania okresu, ktorí v deň volieb dovŕšili vek 24
rokov a bola u nich splnená podmienka aspoň jednoročného pobytu v príslušnej krajine.
Pasívne právo bolo stanovené na vek 30 rokov a minimálne dvojročný pobyt občana
v príslušnej krajine. Hranica na získanie aktívneho volebného práva sa teda zvýšila z 21
(okresný výbor 1923 – 1928) na 24 rokov pre voľbu do okresného zastupiteľstva. 45
Rokovanie okresného zastupiteľstva bol povinný zvolávať okresný náčelník minimálne
štyrikrát do roka alebo podľa potreby.46 Okresnému zastupiteľstvu priznával organizačný
zákon pôsobnosť hospodársku, pomocnú, poradnú, iniciatívnu a v správnom súdnictve. 47
Pôsobnosť hospodárska zahrňovala rôzne vnútorné záležitosti okresu, ktoré sledovali
spoločný prospech okresu a jeho obyvateľov, pomocná pôsobnosť znamenala povinnosť
okresného zastupiteľstva spolupodieľať sa vykonávaní uznesení krajinského zastupiteľstva.
Pôsobnosť v správnom súdnictve predpokladala účasť okresného zastupiteľstva pri
rozhodovaní verejnoprávnych sporov. Okresné zastupiteľstvo pôsobilo tiež ako poradný zbor
okresného náčelníka, krajinského prezidenta a krajinského zastupiteľstva. Medzi
záležitosťami, ktoré vybavovalo okresné zastupiteľstvo, chýbajú oproti predchádzajúcemu
zrušenému okresnému výboru, obecné záležitosti.
Najväčšou zmenou oproti predchádzajúcemu zriadeniu pri fungovaní okresnej samosprávy
bolo vytvorenie okresných výborov, ktoré si okresné zastupiteľstvo volilo zo svojich členov.
Výbor sa skladal z 8 členov a 8 náhradníkov. V jeho čele stál okresný náčelník. Úlohou tohto
výboru bolo predovšetkým vytvoriť každý správny rok okresný rozpočet, pripraviť podrobné
správy o stave okresného hospodárstva, zostaviť záverečné účty okresu. Okresný výbor sa
ďalej zaoberal obecnými záležitosťami, vykonával dozor nad obcami, a to schvaľovaním
uznesení obecných zastupiteľstiev a obecných rozpočtov. 48
Každé okresné zastupiteľstvo muselo zo zákona zriaďovať finančnú komisiu. Štatút komisie
obsahujúci zloženie komisie, rokovací poriadok, počty členov a náhradníkov vydával krajinský
Zákon o organizácií politickej správy č. 125/ 1927 Zb. z. a n. §64-65
Zákon o voľbách do krajinských a okresných zastupiteľstiev č.126/1927 Zb. z. a n. §1,§5
46 Zákon o organizácií politickej správy č. 125/ 1927 Zb. z. a n. §67
47 Zákon o organizácií politickej správy č. 125/ 1927 Zb. z. a n. §75
48 Tamže § 74; VOJÁČEK,L.- SCHELLE,K. Právní dějiny na území Slovenska. s.255; SCHELLE, K. Vývoj veřejné
správy v letech 1848-1948. s. 329-330.
44
45
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výbor na návrh okresného zastupiteľstva. Predsedu volili členovia finančnej komisie zo svojho
stredu. Polovicu členov komisie malo voliť okresné zastupiteľstvo, druhá polovica bola
menovaná krajinským výborom s predchádzajúcim súhlasom krajinského prezidenta.
Finančná komisia mala oprávnenie kontrolovať hospodárenie okresu a o realizovaných
kontrolách podávala správy okresnému zastupiteľstvu, výboru a okresnému náčelníkovi.
4.3 Realizácia organizačného zákona na Slovensku
Prijatie organizačného zákona ponímaného ako novela župného zákona znamenala pre
správny systém na Slovensku pomerne výrazné zmeny. Týkalo sa to najmä okresnej
samosprávy. Zavedenie krajinského zriadenia do praxe prinieslo:








Zrušenie župného zriadenia – župné úrady a samosprávu
Zrušenie dovtedajších okresných úradov a samosprávneho okresného výboru
Zrušenie funkcie Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska
Zriadenie Slovenskej krajiny, vystupujúcej ako samostatná právnická osoba
Zriadenie krajinského úradu ako najvyššej správnej inštancie na Slovensku
Zriadenie krajinského zastupiteľstva, výboru, komisií
Zriadenie nových okresných úradov a k nim pričlenených okresných zastupiteľstiev
výborov, komisií49

Novovzniknuté úrady podriadené ministerstvu vnútra, mali podobne ako v minulom župnom
zriadení vykonávať vo svojom obvode vnútornú správu. Miesto zrušených župných úradov
a samosprávy zaujal krajinský úrad so svojimi samosprávnymi orgánmi zastupiteľstvom
a výborom, ktoré na Slovensku získali ich pôsobnosť. Na okresnej úrovni prešla pôsobnosť
zrušených okresných úradov, okresných náčelníkov a okresných výborov na podľa
organizačného zákona vzniknuté okresné úrady a okresnú samosprávu, ktoré získali všetky
príjmy, majetky, práva a záväzky svojich predchodcov. Mestá Bratislava a Košice vykonávali
pôsobnosť okresných úradov. Okresnú správu podobne ako pri župnom zriadení tvorili dve
zložky. Zložka štátna, reprezentovaná štátnymi úradníkmi na okresných úradoch a zložka
občianska v samospráve. Vytvorením nových okresných úradov na Slovensku, ktorým bol
nadriadený Krajinský úrad v Bratislave, získala štátna správa na úrovni okresu silnejšie
postavenie.
Obvody a sídla nových okresných úradov určilo osobitné vládne nariadenie č.93/1928 Zb. z. a
n., ktorým sa určovali obvody a sídla okresných úradov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
Na jeho základe sa na Slovensku ustanovilo 79 okresov s novoustanovenými okresnými
úradmi na čele s okresným náčelníkom služobne podriadeným krajinskému prezidentovi
a ministrovi vnútra, ktorý ho aj do funkcie menoval. Pre okresné úrady bol odvolacou
a konečnou inštanciou krajinský úrad, ktorý menoval zamestnancov okresného úradu. Dohľad
nad činnosťou okresných úradov mali hlavne referáty 1,2, a 4 Krajinského úradu v Bratislave,
kde patrila okrem iného aj organizácia politických úradov, osobné a rozpočtové záležitosti,
racionalizácia verejnej správy určovanie sídiel okresných úradov a pod.

49

TIŠLIAR,P.: Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 -1945. s.53
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Aj keď organizačný zákon významnou mierou prispel k unifikácii správneho systému
v Československu, krajiny, ktoré na základe neho vznikli, mali rovnaké kompetencie len
čiastočne. Vyplývalo to z rozdielneho správneho systému na Slovensku, v Podkarpatskej Rusi
a v Čechách v predchádzajúcich obdobiach, čo znamenalo odlišnosti v právnej
a kompetenčnej rovine, ako aj v rovine organizácie správneho systému. Význam krajinského
zriadenia bol však nepochybný a znamenal významný krok k celkovej unifikácii, ku ktorej
mohlo dôjsť len zjednotením celého právneho systému platného pre celú ČSR.
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5 KOMPARÁCIA ŹUPNÉHO ZÁKONA A ORGANIZAČNÉHO ZÁKONA
Podobnosť



Spoločný cieľ

Župný a organizačný zákon mali predovšetkým spoločný cieľ, a to zjednotenie
správneho systému a odstránenie dualizmu zemepanskej a autonómnej správy. Na dôkaz
toho boli vytvorené okresné a župné orgány, ktoré potom boli nahradené krajinskými úradmi
ako jednotné orgány so všeobecnou administratívnou pôsobnosťou. Boli príslušné všade tam,
kde zákon ani podzákonný právny predpis nezveril kompetenciu inému úradu. 50 Tieto úrady
boli podriadené priamo ministerstvu vnútra. Na ich čele stál najvyšší štátny úradník, tj župan
na čele župného úradu a krajinský prezident na čele krajinského úradu. Obaja vykonávali celú
všeobecnú štátnu správu.



Podobné kompetencie správnych orgánov a štátnych úradníkov

Župný a organizačný zákon upravovali podobné, hoci terminologicky odlišné právomoci
správnych orgánov a rozsah kompetencií štátnych úradníkov, napríklad podľa župného
zákona župan a podľa organizačného zákona krajinský prezident. Obaja boli najvyšší štátni
úradníci, ktorí stáli na čele svojho úradu, ktorý bol priamo podriadený ministerstvu vnútra.
Jednalo sa o miestodržiteľa, ktorý bol súčasne prednostom ako župného, resp. krajinského
úradu, ako aj predsedom a výkonným orgánom zastupiteľského zboru. Župan, resp. krajinský
prezident vykonával všetku všeobecnú štátnu správu. Spoločne mali to, že boli predsedami
župného, resp. krajinského zastupiteľstva, ktoré zvolávali a určovali predmet jeho konania,
otvárali schôdze mestského zastupiteľstva, stanovovali program rokovania, riadili a uzatvárali
schôdze, dohliadali aj na zachovanie pokoja a poriadku pri jednaní a pod.. Župan, resp.
krajinský prezident okrem iného ďalej predsedal župnému, resp. krajinskému výboru. Podobne
to bolo u okresného náčelníka, resp. okresného hajtmana.



Zrušenie tradičných okresov

Kontinuita podoby oboch zákonov ďalej spočívala aj v zrušení tradičných
zastupiteľských okresov v Čechách a cestných okresov na Morave a Sliezsku. Organizačný
zákon navyše zrušil slovenské župy a okresy vybudované župným zákonom a župy a obvody
slúžnovských úradov v Podkarpatskej Rusi.51

Odlišnosti



Formálne teritoriálne usporiadanie

Hoci mal byť organizačný zákon formálnou novelizáciou župného zákona, vytváral v
skutočnosti nové správne usporiadanie. Podľa župného zákona malo byť územie republiky
rozdelené na 21 župných celkov alebo žúp. Z toho malo byť na území českých zemí okrem
hlavného mesta Prahy zriadených 15 žúp, a to 9 v Čechách, 5 na Morave a 1 v Sliezsku, a na
Slovensku 6 žúp. Rozdelenie územia Podkarpatskej Rusi na župy župný zákon neupravoval.
Naproti tomu organizačný zákon delenia územia na župy nenasledoval. Organizačný zákon

KINDL,M.- ŠVESTKA,J. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich
místo ve střední Evropě. s.893
51 KINDL,M.- ŠVESTKA,J. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich
místo ve střední Evropě. s.889
50
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zaviedol znova, ako tomu bolo za existencie rakúsko-uhorskej monarchia, zemský princíp, tj
rozdelenie územia na 4 správne celky alebo krajiny. Patrili medzi nich Česká krajina so
sídelným mestom Praha, Moravskosliezska krajina sa sídlom v Brne, Slovenská krajina so
sídlom v Bratislave a Podkarpatská krajina so sídlom v Užhorode. Podľa organizačného
zákona sa malo jednať o samosprávne krajiny. Navyše tu oproti župnému zákonu došlo
k zlúčeniu krajiny Moravskej so Sliezskou do jednej krajiny Moravskosliezskej.



Realizácia zákona v praxi

V čase, keď sa začalo hovoriť o realizácii župného zákona, došlo k podstatnej zmene
politickej atmosféry, než v ktorej bol tento zákon prijatý. Už v dobe svojej prípravy nemal tento
zákon veľa priaznivcov. Preto nebol župný zákon nikdy v českých krajinách zavedený do
praxe. Aj naďalej tu existovalo tradičné zemské (krajinské) zriadenie. Župy v rozsahu župného
zákona boli zavedené iba nedôsledne v roku 1923 na Slovensku ako tzv. „veľžupy“, ktoré už
nerešpektovali hranice historických uhorských žúp. Toto správne usporiadanie tu fungovalo
do roku 1928. Oproti župnému zákonu sa organizačný zákon svojej účinnosti dočkal. Stalo sa
tak o rok neskôr, tj 1. júla 1928, ale iba v prípade Slovenska a Podkarpatskej Rusi. V českých
krajinách bola účinnosti zákonom č. 92/1928 Zb. z. a n. posunutá z 28. júna 1928 na 1.
decembra 1928.



Odlišné zostavovanie zastupiteľských zborov

Každé župné, resp. krajinské zastupiteľstvo bolo zložkou župného, resp. krajinského
zastupiteľstva. Podľa župného zákona mali byť členovia župného zastupiteľstva priamo volení
na dobu 6 rokov okrem žúp na Slovensku, kde vláda mohla v prípade potreby podľa § 12
župného zákona na určité volebné obdobie vymenovať ďalších členov, ktorých počet nesmel
prevyšovať jednu tretinu členov volených. V prípade Slovenska sa však bohužiaľ táto možnosť
stala pravidlom a vláda paušálne vymenovala jednu tretinu členov zastupiteľstiev vo všetkých
župách po celú dobu ich existencie. 52 Naopak organizačný zákon zavádzal pre celé územie
Československej republiky jednotný princíp, podľa ktorého boli dve tretiny členov zemských
zastupiteľstiev volené a jednu tretina menovaná československou vládou.



Hranice obvodov okresov

Hranice obvodov okresov podľa župného zákona mali byť úplne odlišné od doterajších
okresných hajtmanstiev a veľkostne mali byť zhodné so súdnymi okresmi. Zatiaľ čo nové
okresné úrady podľa organizačného zákona sa územne kryli s doterajšou okresnou politickou
správou.71



Terminológia

Obidva zákony tiež používali rozdielnu terminológiu. Župný zákon namiesto pojmu
politická správa používal pojem vnútorná správa. Organizačný zákon už nepoužíval pojem
župan, ale krajinský prezident atď.

52

LIPSCHER,L.: K vývinu politické správy na Slovensku v rokoch 1918-1938. s.108
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6 ŠTRUKTÚRA OKRESNÉHO ÚRADU, ORGANIZÁCIA PRÁCE A VEDENIE
AGEND DO R. 1939
Okresné úrady na Slovensku v tomto období mali väčšinou rovnakú základnú štruktúru,
existovali len malé odchýlky v rozdelení jednotlivých agend. Základné rozdelenie agend podľa
obsahu sa členilo podľa kancelárskeho poriadku pre župné a okresné úrady. 53 Vychádzajúc
z tohto poriadku bola spisová manipulácia okresných úradov rozdelená na 4 základné
agendové skupiny: prezidiálna, všeobecná (administratívna), vojenská a priestupková. K
prezidiálnej agende patrili dôverné záležitosti a veci, ktoré nariadil okresný náčelník zaradiť do
prezídia ( podania označené ako dôverné, tajné, do vlastných rúk a pod.) . Jej dôležitou
zložkou bola aj štátna bezpečnostná agenda, týkajúca sa napr. činnosti politických strán
v okrese. Do všeobecnej (administratívnej) agendy patrili bežné záležitosti administratívnej
povahy.54 Základ tvorili predovšetkým písomnosti hospodárskeho charakteru, ktoré boli veľmi
rôznorodé, ako napr. zápisnice z revízií obecného hospodárenia, štatistické výkazy stavu
okresného zastupiteľstva, spravidla celá živnostenská agenda. Vojenskú agendu tvorili všetky
vojenské záležitosti okrem odvodných prác a bola vedená okresnými úradmi len do r. 1932.
Poslednú agendovú skupinu tvorili priestupky, ktoré sa vybavovali v rámci osobitne vedenej
priestupkovej agendy. Táto agenda patrila na okresných úradoch k najrozsiahlejším.
Najdôležitejšou funkciou na okresnom úrade bola funkcia okresného náčelníka, ktorý bol, ako
sme už uviedli vyššie , štátnym úradníkom. Prislúchala mu úradná moc vystupovať a konať
v mene okresného úradu. Každoročne zostavoval osobitný rozvrh týkajúci sa konceptných,
účtovných a kancelárskych prác, ktorý mohol podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť.
Prednostovi úradu ďalej prislúchalo vykonávať dozor nad celým personálom okresného úradu.
Medzi ďalšie základné povinnosti náčelníka patrilo umiestnenie úradu a úradný inventár,
úradný paušál, peniaze a cenné predmety, odovzdanie úradu novému poverenému
okresnému náčelníkovi. Zvykom okresných náčelníkov bolo ponechať si dozor nad
brachiálnou mocou, četníctvom, ktoré asistovalo ako podriadený orgán okresnému úradu.
Ďalšou činnosťou, ktorú si spravidla okresný náčelník vyčlenil, bola volebná agenda. Venoval
sa aj školským a kultúrnym záležitostiam týkajúcim sa hlavne dozoru úradu nad výchovou
a vzdelávaním občanov okresu. Okresný náčelník mal spravidla vyhradené aj niektoré
hospodárske agendy. Išlo najmä o živnosti a koncesie.
Dôležitú funkciu na okresnom úrade zastával aj zástupca prednostu úradu, ktorý bol poverený
vedením úradu pri neprítomnosti prednostu úradu. Mohol to byť len úradník s právnickým
vzdelaním, služobne najstarší.
Okresnému úradu bol pridelený potrebný počet konceptných, odborových, účtovných
a kancelárskych úradníkov, ktorí vykonávali na základe pridelenej agendy prakticky väčšinu
práce. Podľa rokovacieho poriadku55 boli úradníci okresného úradu rozdelení na tieto skupiny:
právnickí, odboroví, aktuárski, účtovní a kancelárski. Právnickí úradníci, od ktorých sa
vyžadovali právnické vedomosti a politické myslenie, pracovali ako referenti s priamym
podriadením okresnému náčelníkovi. Naplň práce im nariaďovala vybavovať tie záležitosti,
ktoré nespadali do oblasti pôsobnosti odborných úradníkov, ktorým bola priznaná väčšia
dôležitosť a u odborných úradníkov sa vyžadovali odborné znalosti a vybavovali záležitosti,
Výnos MV č. 93.173/3 – 1922
Výnos MV č. 93.173/3 – 1922, § 7
55 Vládne nariadenie č. 290/1922 Zb. § 22
53
54
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ktoré spadali do oblasti ich pôsobnosti. Tieto dve skupiny úradníkov mali obvykle
vysokoškolské vzdelanie. Odborní úradníci bez vysokoškolského vzdelania pracovali pod
dozorom odborne vzdelaných úradníkov. Niektorých úradníkov okresného úradu, spravidla
referentov, mohol okresný náčelník poveriť schvaľovať jeho menom písomné vybavenia.
Takýmito úradníkmi - decernentami boli všetci právnickí a odborní úradníci v záležitostiach
svojich referátov.56 Pri odborných decernentoch sa samostatné podpisovanie vybavení
vzťahovalo len na odborné veci.
Ostatná konceptná práca prináležala stredoškolsky vzdelaným aktuárskym, účtovným
a kancelárskym úradníkom, ktorí spolu tvorili skupinu konceptných úradníkov. Aktuárski
úradníci mali na starosti konceptné práce. Títo úradníci pripravovali koncepty k došlým
podaniam. Okrem textu jednej alebo viacerých písomností obsahovali poznámky,
prostredníctvom ktorých udeľoval úradník kancelárii rôzne pokyny, napr. poznámky typu
„súrne“, „ihneď“, „dnes“. Poznámky tohoto druhu zaručovali konceptu (spisu) prednostné
vybavenie v rámci celého kancelárskeho konania. Koncept spravidla pozostával z denného
dáta, vyznačenia predmetu, čísla písomnosti, na ktorú sa odpovedá, z vnútornej adresy
a kontextu. Účtovní úradníci viedli predovšetkým účtovnú a pokladničnú agendu, ktorú smeli
vykonávať len pod dozorom okresného náčelníka. Títo úradníci však nemali právo disponovať
financiami, toto právo prináležalo výlučne prednostovi úradu. Kancelárski úradníci tvorili
pomocnú konceptnú službu a vybavovali práce pridelené referentmi, pod dozorom ktorých
pracovali v kancelárskom oddelení okresného úradu. Agendy, vybavované v tomto období,
boli veľmi rôznorodé. Ich pridelenie medzi jednotlivých úradníkov bolo v kompetencii
okresného náčelníka Za stále agendy úradníkov okresného úradu možno považovať agendu
zdravotnú a veterinárnu. Tieto agendy vybavovali odborní úradníci, lekár a zverolekár. 57
Na každom okresnom úrade bola jednou z najdôležitejších účtovná agenda. Vybavoval ju
okresný účtovník, ten však nepatril medzi odborných úradníkov ani nemohol byť decernentom.
Zaraďoval sa k najvýznamnejším úradníkom úradu, ale bol dôležitý aj vo vzťahu k okresnej
samospráve. Účtovné oddelenia vykonávali účtovnú službu (okresné hospodárstvo, dozor
okresnej samosprávy a okresného úradu nad obcami, finančné záležitosti okresného úradu).
Základnú agendu okresného účtovníka tvorilo zostavovanie rozpočtov a záverečných účtov,
hospodárenie obcí, stanovy dávok a všetky záležitosti finančnej povahy. Pokladničnú službu
pre okresné úrady vykonávali do roku 1928 daňové (berné) úrady, 58 v krajinskom zriadení si
ju vykonával už sám okresný úrad.
Na okresnom úrade boli podstatné aj základné vzťahy medzi úradníkmi. Jedná sa najmä
o vzťah referentov a konceptných úradníkov (aktuárov). Konceptní úradníci mali pridelenú
rovnako dôležitú agendu ako referenti, pracovali však pod ich dozorom, resp. priamo pod
dozorom prednostu úradu. V praxi to znamenalo, že ak aktuár vybavil podanie, musel ho
predložiť na kontrolu referentovi. Agendy referentov a konceptných úradníkov zasahovali
prakticky do všetkých oblastí okresných úradov a je možné ich rozdeliť do týchto skupín: 1.
hospodárstvo; 2. obchod, živnosti a zásobovanie; 3. sociálna sféra; 4. spoločenská, kultúrna

56Tamže,
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a vzdelávacia oblasť; 5. štátno – občianske záležitosti; 6. trestné záležitosti; 7. obvodná
a vojenská agenda.59
Medzi dôležitú skupinu úradníkov patrili aj úradníci kancelárie okresného úradu, ktorých náplň
práce bola určená kancelárskym poriadkom vydaným Ministerstvom vnútra ČSR. 60 Podľa
tohto poriadku môžeme kanceláriu okresného úradu rozdeliť na tri základné časti : a)
podateľňu; b) výpravňu; c) registratúru. Úlohou podateľne bolo vedenie podacej knihy a všetky
práce spojené s protokolovaním. Výpravňa mala na starosti vypraviť, teda expedovať všetky
vybavenia v podobe čistopisu, postarať sa o ich rozmnoženie, rozoslanie a viesť všetky
evidencie úradu. Registratúra slúžila na uschovanie a udržiavanie úradných spisov v
konkrétnej lehote. Na čele kancelárie stál obvykle prednosta kancelárie, nebolo to však
pravidlom pri všetkých okresných úradoch.
Odborné oddelenia okresných úradov pochopiteľne nezriaďoval okresný úrad podľa vlastnej
vôle, ale boli určené právnymi predpismi. Prakticky všetky tieto odborné oddelenia boli
technického zamerania: lesné oddelenie; technické, stavebné oddelenie; technické, strojové
oddelenie; hospodársko – technické .oddelenie; vodoprávno – technické oddelenie;
poľnohospodársko – technické správy. 61Všetky tieto oddelenia vykonávali v oblasti svojej
pôsobnosti odbornú službu pre viacero okresov. Na čele odborného oddelenia stál prednosta,
jeho zástupca bol zväčša menovaný tajomník. Prednostovia odborných oddelení boli priamo
podriadení okresným náčelníkom na okresných úradoch, kde oddelenie sídlilo. Prednostovia
odborných oddelení museli byť decernentami, tj. úradníkmi, ktorých prednosta úradu zmocnil
schvaľovať jeho menom písomné vybavenia. 62 Na okresných úradoch, kde nesídlilo odborné
oddelenie, boli všetky čiastkové agendy rozdelené medzi zamestnancov okresného úradu
vrátane okresného náčelníka. Osadenstvo oddelení mohlo byť rôzne. S určitosťou možno
potvrdiť len funkciu prednostu a tajomníka oddelenia. Ako pomocný a podriadený personál na
jednotlivých oddeleniach pracovali zväčša odborní, patrične vzdelaní úradníci.
K rozsiahlym agendám, ktoré boli vedené na okresných úradoch, patrila najmä priestupková
agenda. Prijatím zákona o organizácii politickej správy, v ktorom sa upresnilo postavenie
okresných úradov v správnom súdnictve (trestné konanie správne, administratívne), okresné
úrady mohli v rámci svojho pôsobiska trestať pokutou alebo väznením osoby porušujúce
príkazy alebo zákazy okresného úradu. Do ich pôsobnosti patrilo súdenie za priestupky z
oblasti politických a policajných predpisov, ako aj niektoré záležitosti disciplinárneho práva
trestného a kárneho. Riešili napríklad priestupky proti vrchnosti, zbrojné priestupky, výtržnosti,
pytliactvo, zdravotné, živnostenské, cestné, branné, školské priestupky a pod. Na okresných
úradoch pôsobil v trestných záležitostiach trestný policajný sudca. Túto funkciu vykonával
referent s právnickým vzdelaním, ktorý súdil ako samosudca. Verejnú obžalobu uskutočňovali
jednotliví úradníci, ktorých určil okresný náčelník na jeden správny rok. Právne normy určujúce
rozsah trestnej právomoci, boli zvyčajne uvedené základnými zákonmi o verejnej správe. 63
Výkon priestupkovej agendy nebol len záležitosťou okresného úradu a jeho úradníkov.
Samotné vyšetrovanie prípadu vykonávali četníci (neskôr žandári), ktorí zasielali zápisnicu
z vyšetrovania trestnému policajnému sudcovi na okresný úrad. Ten stanovil termín
TIŠLIAR,P.: Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 -1945. s.80
Výnos č. 93173/3 - 1922
61 TIŠLIAR,P.: Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 -1945. s. 83
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pojednávania, na ktorom sa obvinenému dokazovala vina a bol uložený trest buď uloženie
pokuty alebo uväznenie. V prípade uväznenia sa páchateľ umiestnil do okresnej väznice, ktorá
bola zriadená pri každom okresnom úrade. Väznicu mal na starosti jeden z výpomocných
zamestnancov okresného úradu. Vrchný dozor nad väznicou však prináležal trestnému
policajnému sudcovi.
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ZÁVER
Cesta k reorganizácií a zjednoteniu správneho systému československého štátu nebola
zďaleka jednoduchou. Pre vývoj okresného zriadenia na Slovensku však znamenala veľký
prínos. Čo sa týka samosprávy, najsilnejšie postavenie mala počas župného zriadenia, kedy
bolo finančne zabezpečenie zaistené pravidelnými štátnymi prídelmi. Okresná samospráva
však bola v oboch etapách reformy správy (župný zákon, organizačný zákon) prakticky
pričlenená k štátnej správe, ktorú reprezentoval okresný náčelník a okresný úrad.
Okresné úrady nadobudli v rokoch 1918 – 1939 svoje pevné miesto v hierarchii správneho
systému a ich činnosť bola nenahraditeľná. Porovnaním ich postavenia je zrejmé, že
najsilnejšie postavenie mali v období krajinského zriadenia, kedy bola úspešne uskutočnená
reforma verejnej správy, na ktorú sa čakalo už od doby vzniku samostatného Československa.
Veľkým pozitívom bolo, že sa zaviedla pravidelná a definitívna podoba správy, ktorá sa na
území československého štátu uplatňovala až do konca obdobia prvej republiky. Tým došlo
v celej republike k zjednoteniu do tej doby roztrieštenej verejnej správy. Bola odstránená
dvojkoľajnosť správy a nastolil sa prísny centralizmus. Ministerstvo vnútra sa stáva
rozhodujúcim prvkom štátnej správy. Okresné úrady získavajú väčšiu vážnosť a približujú sa
bližšie k občanom hlavne z dôvodu presunu čiastkových agend ako napríklad presunu
kompetencií vo veciach štátneho občianstva, vyvlastňovania, obecných, (okrem miest so
zriadeným magistrátom), tlačových, spolkových, zbierok, matričných, manželských, správy
ľudových škôl a detských opatrovní, verejných ciest a mýt, poľnohospodárskych; neskôr v roku
1936 aj vo veciach vysťahovaleckých, vyvlastňovania, lesných, živnostenských, železničných,
stavebných, cestných, školských, zdravotno-policajných a ďalších.
Nutné je ale spomenúť aj negatíva, ktoré administratívna reforma štátnej správy v rokoch prvej
ČSR priniesla. Z dnešného pohľadu sa niektoré prvky tejto reformy totiž javia ako značne
nedemokratické. Medzi tieto aspekty patrí najmä obmedzenie princípu verejnosti na správe,
kedy do čela samosprávnych orgánov boli postavení menovaní úradníci a jednu tretinu členov
zemského a okresného zastupiteľstva menovala vláda alebo minister vnútra. Znamenalo to
teda faktické obmedzenie samosprávnych funkcií krajín a okresov ich poštátnením.
Dochádzalo tak k výraznému oslabeniu vplyvu samosprávy na verejné dianie, neboli
rešpektované ani práva menšín očakávajúcich istú mieru autonómie, ktorá sa realizovala
práve prostredníctvom samosprávy. Ďalším problematickým bodom administratívnej reformy
bolo obmedzenie aktívneho a pasívneho volebného práva do krajinských a okresných
zastupiteľských zborov zvýšením vekovej hranice a stanovením potrebnej predchádzajúcej
doby pobytu v príslušnej krajine alebo okrese. Za výrazný antidemokratický prvok je možné
považovať tiež právomoc vlády a ministerstva vnútra k rozpusteniu krajinského alebo
okresného zastupiteľstva. Za jednu z najkontroverznejších častí reformy možno považovať aj
tú skutočnosť, že výrazne posilňovala právomoc štátnych úradov v správnom trestnom konaní.
Reformy štátnej správy realizované v rokoch existencie prvej ČSR, najmä prijatie a realizácia
organizačného zákona, mali účinnosť takmer 10 rokov v dejinnom priestore predmníchovskej
republiky. Táto podoba politickej správy československej republiky skončila fakticky koncom
septembra 1938 s nástupom tzv. Druhej republiky. V mladom formujúcom sa štáte bez
zakorenených politických tradícií sa podarilo zjednotiť a zabezpečiť funkčnosť takého modelu
štátnej a politickej správy, ktorý v ustálenej podobe prečkal hospodársku krízu a ďalšie dejinné
momenty spojené napr. s nastupujúcim fašizmom v pohraničí. O funkčnosti týchto reforiem
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svedčí aj fakt, že sa k nemu po skončení 2. svetovej vojny, aj keď v nepôvodnej podobe, štát
vrátil a udržal ho v činnosti až do zmeny politických pomerov v krajine.
Okresné zriadenie prechádzalo svojím vývojom aj v rokoch 1945 – 1989, kedy verejnú správu
na Slovensku vykonávala sieť národných výborov s tromi stupňami. Tieto orgány boli orgánmi
štátnej moci, orgánmi štátnej správy ako aj orgánmi hospodárskeho riadenia. Vo všetkých
týchto funkciách boli však v závislosti na vyššom stupni a centre. Po zmenách, ktoré priniesol
rok 1989, boli národné výbory zrušené a odštartovali sa viaceré reformy verejnej správy. Za
ich príčiny sa považujú najmä nízka výkonnosť verejnej správy, kríza administratívneho štátu,
rozvoj občianskej spoločnosti či nevyhnutnosť europeizácie verejnej správy. Tieto reformy sa
realizovali sa v troch etapách, konkrétne v rokoch 1990-1996, 1996-2003, 2004 – 2013. Boli
zamerané hlavne na decentralizáciu verejnej správy a priniesli postupne vznik nových
okresných úradov, krajských úradov, neskôr obvodných úradov, či krajských špecializovaných
úradov. V rokoch 2007 – 2012 došlo právnymi úpravami k zrušeniu krajských, obvodných aj
krajský úradov špecializovanej štátnej správy. Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých
opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov spustil od
1.1.2013 novú reformu, známu pod názvom Program ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená
štátna správa). Primárnymi cieľmi tejto reformy bola finančná optimalizácia nákladov na
fungovanie miestnej štátnej správy, snaha o lepšiu dostupnosť verejných služieb pre fyzické a
právnické osoby, efektívnejší výkon verejnej správy či jej modernizáciu. Reforma sa
realizovala v troch etapách a priniesla viaceré zmeny. Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovil novú štruktúru
miestnej štátnej správy, ktorou sa zrušili obvodné úrady a obvodné úrady špecializovanej
štátnej správy a ich pôsobnosť prevzali okresné úrady so sídlami v 72 okresoch. Zároveň došlo
k zrušeniu 248 miestnych orgánov štátnej správy, ktorých pôsobnosť prešla pod tento
integrovaný orgán miestnej štátnej správy t. j. okresný úrad. Pod okresný úrad sa zlúčili všetky
činnosti, ktoré boli rozdelené medzi obvodnými úradmi. Vzniklo tak 8 okresných úradov v sídle
kraja s rozšírenou pôsobnosťou, 41 okresných úradov I. typu a 23 okresných úradov II. typu,
ktoré majú síce stanovenú pôsobnosť v menšom rozsahu, ale všetky fungujú ako základné
strediská pre priamy výkon agendy aj ako kontaktné miesta pre občanov.
Ak by sme mali po dôslednej deskripcii a analýze fungovania okresného zriadenia v prvej ČSR
vyjadriť jeho prínos, jednoznačne môžeme konštatovať, že položilo základy vzniku súčasnej
modernej verejnej správy, ktorá pokračovala aj v nasledujúcich obdobiach vo zvyšovaní svojej
efektívnosti a hlavne v približovaní sa a v dostupnosti občanom. Pokiaľ sa pozrieme na
okresné úrady z hľadiska ich postavenia, organizačného členenia, územných obvodov či
právomocí v predmníchovskej republike a v súčasnosti, zistíme tu viacero paralel. Týkajú
s najmä týchto oblastí:
-

-

Potreba reforiem : 1918 – 1939 : župný zákon, organizačný zákon; 1989 – súčasnosť:
tri etapy reforiem, reforma ESO ;
Nadriadené orgány : 1918 – 1939 : Ministerstvo vnútra – menovanie krajinského
prezidenta, okresného náčelníka; 1989 – súčasnosť: Ministerstvo vnútra, menovanie
prednostu okresného úradu vládou na návrh ministerstva vnútra
Územné obvody : 1918 – 1939 : 79 okresných úradov podľa okresov (organizačný
zákon); súčasnosť: od 1. októbru 2013 72 okresných úradov pôsobiacich v okresných
mestách, územie SR je však rozdelené na 79 okresov, túto situáciu riešia klientske
centrá.
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-

-

Vnútorné členenie : 1918 – 1939 : odbory a oddelenia; 1989 – súčasnosť : príslušné
odbory alebo iné organizačné útvary, vykonávajúce v mene okresného úradu štátnu
správu.
Vykonávaná agenda : podobné zameranie niektorých oborov – matričné, cestné
(dopravné), sociálne, živnostenské, poľnohospodárske, obrana štátu (vojenské) a pod.

Pri komparácií fungovania štátnych správ v uvedených obdobiach sa samozrejme stretávame
aj s množstvom rozdielov, z ktorých môžeme uviesť napríklad rozdielne zameranie reforiem
vyplývajúce z historického kontextu, rozdielne kompetencie vzhľadom k tomu, že v prvej ČSR
okresnú správu tvorili dve zložky: zložka štátna (štátni úradníci) a zložka občianska
(samospráva), pričom v súčasnosti sú tieto zložky oddelené: okresný úrad je samostatným
miestnym orgánom štátnej správy.
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