
Záver 

 

Prínosom právnej úpravy sociálneho zabezpečenia a jej významom za prvej republiky 

som sa zaoberala už v predchádzajúcej kapitole. Preto by som v závere mojej práce chcela 

vývoj sociálneho zákonodarstva v kontexte tejto doby zhrnúť.  

Sociálne zákonodarstvo v období prvej republiky bolo porovnateľné s vyspelými 

demokratickými štátmi tohto obdobia. Jeho základy položila sociálna legislatíva Rakúsko – 

Uhorska. Treba však podotknúť, že napriek tomu, že na konci 19. storočia ekonomická 

situácia priala tvorbe sociálnych zákonov, bola právna úprava sociálnej oblasti len dielčia, 

rozdrobená a nedostatočná. Bola poplatná svojej dobe. Monarchia sa zaoberala sociálnou 

situáciou svojich obyvateľov len okrajovo a väčšinou len vtedy, keď si to rôzne nátlakové 

skupiny, napríklad rôzne organizácie robotníkov, formujúce sa v tom čase, vydobyli.  Aj keď 

je potrebné uznať, že ak by rakúsko – uhorská monarchia pretrvala, úprava sociálneho 

zabezpečenia by sa nevyhnutne tiež rozvíjala, ako o tom svedčia legislatívne postupy 

monarchie na jej sklonku.1 Sociálne zákonodarstvo formujúce sa v období Československa 

preto nebolo revolučné, ale nutne evolučné. Badať v ňom však nový demokratický prístup 

a snahy o lepšiu organizáciu. Jeho tvorba však nebola jednoduchá. Po prvej svetovej vojne sa 

Československo muselo vyrovnať s mnohými problémami, ako bol prechod hospodárstva 

z vojnového na mierové, znehodnotenie meny, masy vojakov vracajúcich sa z fronty, celková 

podvýživa obyvateľstva, či nedostatok výrobných prostriedkov. Išlo o situáciu, keď sociálne 

zabezpečenie obyvateľstva bolo nielenže nevyhnutné, ale patrilo medzi priority nutné 

k zachovaniu stability novovzniknutého štátu.  

Na druhej strane však ekonomické možnosti štátu boli neutešené. Túto ekonomickú 

situáciu síce vystriedala konjunktúra „zlatých“ dvadsiatych rokov, ale naplno sa vrátila 

v období Veľkej hospodárskej krízy. Z toho dôvodu sa niektoré zákony, ako napríklad zákon 

č. 267/1921 Zb. z. a n., o štátnom príspevku k podpore v nezamestnanosti (gentský systém), 

ukázali ako nie príliš efektívne. To im však podľa môjho názoru pri spätnom hodnotení tejto 

doby nijak neuberá na význame. 

 

                                                 
1 V dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona o poistení zamestnancov pre prípad nemoci, invalidity 
a staroby sa uvádza ,že Rakúsko – Uhorsko dlhú dobu pripravovalo osnovu  sociálneho poistenia a v roku 1914 
stálo pred jej uzákonením aj keď v inej forme aká bola uzákonená v Československu. 


