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NIEKOĽKO POZNÁMOK K RIEŠENIU ROZDROBENOSTI PÔDY  NA SLOVENSKU DO ROKU 1964 

ZOZNAM SKRATIEK

HSĽS Hlinkova slovenská ľudová strana

KSS Komunistická strana Slovenska

KSČ Komunistická strana Československa

nariadenie č. 93/1941 Sl. z. vládne nariadenie s mocou zákona č. 93/1941 Sl. z., 
ktorým sa upravuje vykonávanie pozemkovej refor-
my na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnos-
tiach

osobitná časť dôvodovej 
správy k novele zákona  
č. 140/2014 Z. z.

osobitná časť dôvodovej správy k návrhu zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z.  
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

prídelový zákon zákon č. 81/1920 Zb. z. a n., kterým se vydávají po 
rozumu §u 10 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 
Sb. zák. a nař., ustanovení o přídělu zabrané půdy  
a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě  
(Zákon přídělový)

SNR Slovenská národná rada

ŠPÚ Štátny pozemkový úrad

Ústava SR ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej re-
publiky v znení neskorších ústavných zákonov

Ústava 9. mája ústavný zákon č. 150/1948 Zb. Ústava Českoslovens-
kej republiky

Ústavná listina Ústavná listina Československej republiky z roku 
1920

uznesenie o súčasnom stave 
poľnohospodárskej pôdy 
v EÚ

uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 
o súčasnom stave koncentrácie poľnohospodárskej 
pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov  
k pôde? (2016/2141(INI))
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všeobecná časť dôvodovej 
správy k novele zákona  
č. 140/2014 Z. z.

všeobecná časť dôvodovej správy k návrhu zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z.  
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

záborový zákon zákon č. 215/1919 Zb. z. a n. o zabraní veľkého ma-
jetku pozemkového

zákon č. 140/2014 Z. z. zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku v znení neskorších 
predpisov

zákon o pozemkovej  
reforme

zákon č. 46/1940 Sl. z. o pozemkovej reforme

Židovský kódex vládne nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom po-
stavení Židov

 
 

 

Pri použitých právnych predpisoch sa vychádza z účinného právneho stavu, aj keď nie je 
výslovne uvedené „v znení neskorších predpisov“.
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1 ÚVODNÉ POZNÁMKY 
K AKTUÁLNYM PROBLÉMOM 
SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO 
PRÁVA

Napriek tomu, že moderná ľudská spoločnosť posledných sto rokov svoju hos
podársku a tvorivú činnosť zameriavala predovšetkým do oblasti vedy a techni
ky, si pôda zachovala svoj význam materiálnej základne pre samotnú existenciu 
človeka a rozvoj ľudskej spoločnosti. V tomto smere možno iba súhlasiť so slo
vami jedného z najvýznamnejších slovenských odborníkov na oblasť pozemko
vého práva, Milana Štefanoviča, že: „Pôda má veľký význam pre najrôznejšie 
úseky činnosti i ľudského života, tak pre výrobu, ako aj kultúrnosť prostredia. 
Pôda je nielen všeobecným predmetom ľudskej práce, ale poskytuje bohaté prí-
rodné zdroje, je základňou výstavby sídlisk. (...) Pre poľnohospodárstvo je pôda 
základným výrobným prostriedkom. (...) Vzťahuje sa to nielen na rastlinnú, ale 
aj živočíšnu výrobu a na celý komplex spracovateľského priemyslu a najmä na 
zabezpečovanie výživy obyvateľstva vôbec. Priemysel získava základné surovi-
ny zo zeme. V zemi sa nachádza nerastné bohatstvo krajiny, na nej sa stavajú 
továrne, buduje doprava. Aj výstavba sídlisk vyžaduje plánovité usmerňovanie 
činností zo strany štátu a predpokladá sa príslušné vyčleňovanie pozemkov.“1 
Pôda teda predstavuje všestranný výrobný prostriedok, ktorý aj v podmienkach 
modernej ľudskej spoločnosti nachádza svoje intenzívne využitie. S rastom ľud
skej populácie však nevyhnutne rastú aj nároky kladené na využitie dostupného 
pôdneho fondu. Pri plánovaní hospodárskeho využitia pôdy sa preto zohľadňujú 
limity jej využiteľnosti, ktoré sú dané predovšetkým jej obmedzenou dostup
nosťou, ako aj jej prirodzenými fyzikálnymi, biologickými a chemickými vlast
nosťami, ktoré sa v dôsledku nežiaduceho ľudského zásahu môžu nenávratne 
narušiť. Práve preto sme v súčasnosti svedkami úsilia vlád jednotlivých štátov 
a nadnárodných integračných zoskupení, akým je aj Európska únia, zameraného 
na prijímanie najrôznejších opatrení na ochranu pôdy, počnúc finančnou podpo
rou ekologicky udržateľného hospodárskeho využitia poľnohospodárskej pôdy 

1 ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : Eurounion, 2004, s. 17  18.
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a končiac prijímaním právnej regulácie vlastníctva pôdy a nakladania s pôdou.2 
Výnimkou v tomto smere nie je ani Slovenská republika.

Súčasná vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020  2024 
stanovila pomerne ambiciózny strategický cieľ v podobe efektívneho a udrža
teľného spôsobu využitia prírodného potenciálu Slovenska s cieľom naplnenia 
čiastkových cieľov, ktorými sú zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska, 
zvýšenie podielu domácich potravín a stabilizácia lesov a ich ekologických 
funkcií.3 Hlavnou smernicou pre implementáciu týchto cieľov je pritom ochrana 
pôdneho fondu, ktorá sa má dosiahnuť prostredníctvom efektívneho, šetrného 
a udržateľného využitia pôdy, ako aj cestou legislatívnych zmien. Medzi prvora
dé legislatívne úlohy v tomto smere vláda SR zaradila prepracovanie doterajšej 
úpravy vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde tak, aby sa ústavne konform
ným spôsobom vyvážilo postavenie vlastníkov pôdy vo vzťahu k jej užívateľom 
a aby sa tiež v budúcnosti zabránilo špekulatívnym predajom pôdy, s dôrazom 
na zabránenie akumulácie vlastníctva slovenskej pôdy v rukách zahraničných 
vlastníkov. Pokračujúc v úsilí predchádzajúcej vlády SR bol následne do pro
gramového vyhlásenia súčasnej vlády SR zahrnutý aj cieľ doriešenia veľmi 

2 Za zmienku v tomto smere stoja finančné stimuly, ktoré Európska únia poskytuje poľnohos
podárom z členských krajín vo forme tzv. „ekologizačných platieb“. Účelom týchto platieb je 
podpora tých poľnohospodárov, ktorí uplatňujú alebo udržiavajú poľnohospodárske postupy po
máhajúce plniť ciele v oblasti ochrany prírodných zdrojov a poskytujú verejné statky, ktoré sú 
pre verejnosť prínosom, bez toho, aby sa to odrazilo na trhových cenách týchto verejných stat
kov. Podmienkou pre poskytnutie ekologizačných platieb je súčasné uplatnenie troch povinných 
postupov. Sú nimi diverzifikácia plodín (t. j. pestovanie rôznorodejších plodín, ktoré pomáha pri 
zvyšovaní odolnosti pôdy a ekosystémov), udržiavanie trvalého trávneho porastu s cieľom pod
pory sekvestrácie uhlíka v pôde a ochrany biodiverzity, a nakoniec vyčlenenie 5 % ornej pôdy 
na plochy prospešné pre biodiverzitu. In Udržateľné využívanie pôdy (ekologizácia). Dostupné 
na: <https://ec.europa.eu/info/foodfarmingfisheries/keypolicies/commonagriculturalpolicy/
incomesupport/greening_sk>.

3 „Strategickým cieľom vlády SR je efektívne a udržateľným spôsobom využiť prírodný potenciál 
Slovenska na zvýšenie úrovne vlastnej potravinovej sebestačnosti a na zvýšenie podielu domá-
cich potravín. Keďže vláda si plne uvedomuje nízku úroveň potravinovej sebestačnosti Slovenska 
a jej zvýšenie považuje za strategický záujem štátu a prioritu vlády, ďalším, nemenej dôležitým 
cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu sebestačnosť vo výrobe potravín a domácou produkciou zabez-
pečiť pre našich občanov kvalitné a bezpečné potraviny. Pôdohospodárstvo musí plniť významné 
ekologické, ekonomické, sociálne a spoločenské funkcie na národnej úrovni. Zároveň nesmie 
poškodzovať ďalšie ekosystémy nielen v súčasnosti, ale ani v budúcnosti. (...) Lesy sú rozhodu-
júcim, životodarným a krajinotvorným prvkom. Lesy nie sú bankou pre štátny rozpočet, lesy sú 
poisťovňou pre zdravú krajinu. Vláda sa zaväzuje ku stabilizácii lesov a zabezpečeniu ich funkcií 
prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia a reálneho ocenenia ich ekologických funkcií.“ 
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020  2024 (kapitola 
Zvýšenie potravinovej sebestačnosti obyvateľov s dôrazom na zodpovedné hospodárenie s pô
dou a s lesmi). Dostupné na: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24756/1>.



9

ÚVODNÉ POZNÁMKY K AKTUÁLNYM PROBLÉMOM SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO PRÁVA

aktuálneho a citeľného problému s rozdrobenosťou pôdy na Slovensku, a to pro
stredníctvom realizácie dlho očakávaných štátom financovaných pozemkových 
úprav, a taktiež prijatím opatrení na zabránenie spätného drobenia už raz scelenej 
pôdy. Vláda SR si tiež predsavzala prijať legislatívne opatrenia, prostredníctvom 
ktorých by sa zlepšil prístup k poľnohospodárskej pôde pre začínajúcich mladých 
poľnohospodárov, ako aj pre vlastníkov už existujúcich malých či rodinných poľ
nohospodárskych podnikov.4 Z takto naformulovaných cieľov je zrejmé, že vlá
da SR sa bude musieť vysporiadať s viacerými negatívnymi javmi, s ktorými 
Slovensko bojuje už dlhé roky a ktorých korene siahajú vo viacerých prípadoch 
hlboko do minulosti. Za najpálčivejšie problémy slovenského pôdohospodárstva, 
ktoré možno identifikovať aj v zmienených pasážach programového vyhlásenia 
vlády SR, pritom v súčasnosti možno považovať koncentráciu vlastníctva poľno
hospodárskej pôdy, odliv vlastníctva poľnohospodárskej pôdy mimo Slovenskej 
republiky a rozdrobenosť pôdy.

1.1 Koncentrácia vlastníctva poľnohospodárskej 
pôdy a jeho odliv do zahraničia

Fenomén koncentrácie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy v súčasnosti rezort 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka definuje ako nadobúdanie vlastníctva veľké
ho počtu poľnohospodárskych pozemkov jedným alebo niekoľkými vlastníkmi, 
prípadne aj skupinou majetkovo prepojených vlastníkov. V slovenských pome
roch pritom ide o dlhodobý trend, ktorý sa prejavuje tým, že vlastníctvo poľ
nohospodárskej pôdy sa sústreďuje u niekoľkých desiatok majetkovo a obchod
noprávne prepojených skupín právnických osôb len s malým počtom konečných 

4 „Vláda SR považuje pôdu za národné bohatstvo, ktorého šetrné a udržateľné využívanie je nielen 
základným predpokladom každej ekonomickej činnosti, ale je predovšetkým obmedzeným a ľah-
ko zničiteľným zdrojom nenahraditeľného významu pre samotnú ľudskú existenciu. (...) Vláda SR 
prepracuje doterajšiu právnu úpravu vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde v súlade s Ústavou 
SR s cieľom vyvážiť postavenie vlastníkov pôdy voči jej užívateľom. Predloží ústavnoprávne rie-
šenie vlastníckych vzťahov k pôde, čím zabráni predaju pôdy na špekulatívne účely. Zabezpečí 
tým, aby rozhodujúci vplyv na stratégiu a smerovanie hospodárenia na pôde zostal v rukách SR. 
(...) Vláda SR sa zaväzuje čo najskôr vytvoriť legislatívne podmienky pre zrýchlenie a zefektív-
nenie konaní o vyčleňovaní pozemkov pre malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľno-
hospodárov s cieľom uľahčiť im prístup k pôde. Vláda SR sa bude detailne zaoberať a aktívne 
riešiť problematiku pozemkových úprav a zabráni drobeniu vlastníctva pôdy po pozemkových 
úpravách. Na základe analýzy pripraví návrh a následne zrealizuje vybudovanie špecializovanej 
pozemkovej štátnej správy v gescii rezortu.“ Tamže.
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užívateľov výhod.5 Hmatateľný dôkaz koncentrácie vlastníctva poľnohospodárs
kej pôdy na Slovensku predstavuje nasledujúci štatistický prehľad výmery obrá
banej poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve niekoľkých domácich a zahranič
ných obchodných spoločností, ktoré sú vlastnené taktiež iba niekoľkými verejne 
známymi slovenskými a zahraničnými podnikateľmi, vyhotovený týždenníkom 
Trend.

Tabuľka č. 1 Koncentrácia vlastníctva poľnohospodárskej pôdy na Sloven-
sku, jún 20176

Vlastník poľnohospodárskej pôdy Rozloha vlastnenej  
poľnohospodárskej pôdy

Dánski poľnohospodári pôsobiaci na Slovensku 55 000 ha

Slovenské farmárske družstvo právnika Daniela Krátkeho 25 000 ha

Agrofert, a. s. Andreja Babiša 23 000 ha

Exata Group skupiny podnikateľov okolo Jána Sabola 23 000 ha

Sandberg Capital Martina Fedora 17 000 ha

Aspin Jozefa Špirka a Petra Ondra 16 000 ha

Východoslovenský právnik Peter Nízky 13 000 ha

Na uvedenej štatistike sú pozoruhodné dve skutočnosti. V prvom rade ide o sku
točnosť, že v polovici roka 2017 vlastnilo sedem podnikateľských subjektov  
s relatívne malým počtom konečných užívateľov výhod až 172 000 ha obrábanej 
poľnohospodárskej pôdy, čo v danom čase činilo skoro 9 % z celkovej výme
ry poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.7 Rezort pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka pritom odhaduje, že na Slovensku v súčasnosti až 80 % výmery poľ
nohospodárskej pôdy vlastní alebo užíva a obhospodaruje iba 20 % z približne  
17 000 podnikateľov v poľnohospodárstve, zatiaľ čo zvyšných 20 % výmery 
poľnohospodárskej pôdy vlastní alebo užíva a obhospodaruje 80 % podnikateľov 
v poľnohospodárstve.8 V druhom rade potom ide o skutočnosť, že tento negatívny 
trend je umocňovaný aj odlivom vlastníctva poľnohospodárskej pôdy do zahra
ničia, o čom v prípade uvedených štatistických údajov svedčí vlastníctvo sloven
skej pôdy v rukách dánskych a českých podnikateľských subjektov. Aj v tomto 
prípade ide o prejav dlhodobého trendu, keď vlastníctvo poľnohospodárskych 

5 Všeobecná časť dôvodovej správy k novele zákona č. 140/2014 Z. z.
6 Údaje v tabuľke sú prevzaté z: J&T sa vo veľkom vrhol na farmy. A tlačí sa medzi agrobarónov. 

In Trend. 15. 6. 2017. Dostupné na: <https://www.trend.sk/trendarchiv/jtvelkomvrholfarmy
tlacimedziagrobaronov>.

7 Tamže.
8 Všeobecná časť dôvodovej správy k novele zákona č. 140/2014 Z. z.
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pozemkov nadobúdajú rezidenti iných štátov alebo právnické osoby s prevažujú
cou alebo absolútnou majetkovou účasťou subjektov pochádzajúcich z iných štá
tov.9 Negatívne dôsledky koncentrácie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, ako 
aj jeho odlivu do zahraničia majú pritom zásadný vplyv na celkovú produktivitu 
a zamestnanosť v segmente slovenského poľnohospodárstva.

Koncentrácia vlastníctva poľnohospodárskej pôdy v rukách úzkej skupiny 
vlastníkov má vo všeobecnosti za následok narušenie rovnosti šancí účastníkov 
trhu s poľnohospodárskymi pozemkami, pretože v jej dôsledku najväčší vlastníci 
získavajú dominantné postavenie na trhu. Kvôli tomu potom menej solventní zá
ujemcovia o nadobudnutie poľnohospodárskej pôdy prakticky nemajú možnosť 
zadovážiť si pozemky, na ktorých by chceli podnikať.10 Postavenie zahraničných 
vlastníkov poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je v tomto smere najmä s ohľa
dom na existenciu spoločného trhu Európskej únie ešte výhodnejšie. Je tomu tak 
najmä vďaka možnosti čerpať finančné prostriedky na nákup ďalšej poľnohos
podárskej pôdy z verejných zdrojov v zahraničí. Prístup k finančným dotáciám 
týchto zahraničných investorov motivuje k nákupu pôdy práve v krajinách ako 
Slovensko, kde je cena pôdy neporovnateľne nižšia ako v ich domovskej krajine. 
Zahraniční vlastníci poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, ktorí súčasne podni
kajú v poľnohospodárstve, pritom svoj pozemkový fond rozširujú aj prostredníc
tvom nájmu, a to vďaka tomu, že v porovnaní so slovenskými poľnohospodármi 
sú v dôsledku svojho výhodnejšieho postavenia na trhu schopní ponúknuť vlast
níkom pôdy vyššiu cenu nájomného. Domáce i zahraničné subjekty, u ktorých 
sa koncentruje vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy, sú navyše často právnické 
osoby, ktorých predmetom činnosti nie je poľnohospodárska výroba a pôdu preto 
nadobúdajú predovšetkým na investičné účely. Rozšírenou praxou je prenájom 
takejto investičnej pôdy, v dôsledku čoho si malí a strední poľnohospodári nemô
žu zaobstarať pôdu na obrábanie inak než jej nájmom, pričom výška nájomného 

9 Tamže. 
10 Tamže. Veľavravný je v tomto smere aj rozhovor so samostatne hospodáriacim roľníkom Pe

trom Sučanským z Čachtíc pre denník Hospodárske noviny z apríla 2018, v rámci ktorého na 
otázku reportérky Heleny Kokolovej, či si myslí, že svoju pozíciu znovu získavajú družstvá, 
odpovedal, že: „Družstvo predstavuje neobmedzený počet členov, ich prapodstata, prečo ich 
kedysi zakladali, už neexistuje. Družstvá sú už akciové spoločnosti, ktoré sa po družstvách len 
nazývajú. A to len preto, lebo majú podnájomné zmluvy. Lebo ten, kto má nájomné zmluvy, ten je 
pán družstva. To sú tí agrárnici, družstvá už svoje opodstatnenie stratili, dnes už by ani nemuseli 
byť. Ide všetko o akciové spoločnosti, ktoré vlastní jeden až desiatka ľudí. Aj podpory sú určené 
veľkým podnikom. Malým hospodárom robia také prekážky, aby dostali čo najmenej. Hladina sa 
zvírila preto, lebo Európska únia na nás pritlačila, aby sme podporili malých farmárov. Peniaze 
neprídu k tomu, ku komu by prísť mali. (...)“ KOKOLOVÁ, H. Pánmi sú tí, ktorí majú nájomné 
zmluvy. Rozhovor. In Mimoriadna príloha HN: Pôda špeciál. Hospodárske noviny. 4. 4. 2018, 
s. 11.
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je často deformovaná v dôsledku dominantného postavenia vlastníka pozemku 
na trhu s poľnohospodárskou pôdou. Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
pritom odhaduje, že podnikatelia v poľnohospodárstve v súčasnosti na Slovensku 
hospodária až z 96 % na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch.11 

Tieto javy sa následne negatívne odrážajú na nízkej produktivite slovenské
ho poľnohospodárstva. Podľa štatistík vypracovaných v roku 2019 poisťovacou 
spoločnosťou Euler Hermes, slovenský roľník vyprodukuje iba približne treti
novú hrubú pridanú hodnotu v porovnaní so štandardom v ostatných krajinách 
Európskej únie, a to predovšetkým v dôsledku prevažnej orientácie poľnohospo
dárskej výroby na pestovanie menej náročných obilnín a olejnín s nižšou prida
nou hodnotou. V tomto smere je pritom zarážajúce, že až tretina vypestovaného 
obilia sa zo Slovenska exportuje do zahraničia, zatiaľ čo takmer polovica bravčo
vého mäsa a dve tretiny spotrebovaného ovocia a zeleniny musíme na Sloven
sko dovážať.12 Pokles celkovej výnosnosti poľnohospodárskej činnosti je teda 
možné spájať so zlou produkčnou štruktúrou slovenského poľnohospodárstva, 
ktorá zasa čiastočne súvisí so zameriavaním sa malých a stredných poľnohospo
dárskych podnikateľov na rastlinnú výrobu po vzore veľkých agropodnikateľov 
v záujme dosiahnutia zisku.13

Ako už bolo spomenuté, oba zmienené fenomény a ich negatívne dôsledky pre 
segment poľnohospodárstva sú na Slovensku dlhodobo známe. Preto neprekvapí, 

11 Všeobecná časť dôvodovej správy k novele zákona č. 140/2014 Z. z. Aktuálnu situáciu v slo
venskom poľnohospodárstve opäť pomerne realisticky dokresľuje pohľad bežného samostatne 
hospodáriaceho roľníka Petra Sučanského z Čachtíc. Svoje podnikanie v poľnohospodárstve 
začal v roku 2009 na 3,2 ha pôdy, ktorú zdedil po svojich rodičoch a ktorej výmeru do apríla 
2018 prostredníctvom kúpy a nájmu ďalšej poľnohospodárskej pôdy rozšíril na 77 ha. Pri snahe 
o rozšírenie svojej podnikateľskej činnosti sa pán Sučanský rozhodol ukončiť nájomný vzťah 
k pôde vo vlastníctve miestneho poľnohospodárskeho podniku. Z jeho odpovede na otázku, či 
je ťažké zrušiť nájomný vzťah, je pritom zjavný mimoriadny ekonomický význam udržiavania 
nájomných vzťahov s malými podnikateľskými subjektmi pre veľké poľnohospodárske podniky: 
„Stále je to ťažké. Oslabujeme tým totiž pozíciu poľnohospodárskeho podniku, ktorý je u nás. 
Každý malý farmár oslabuje toho veľkého, je to logické. Ale musíme si uvedomiť, že niekde by 
mala byť nejaká hranica toho, kedy má kto dosť. Ale keď veľký poľnohospodársky podnik vlastní 
povedzme 1 500 alebo 2 000 hektárov a dosahuje každoročne stratu, tak aký to má význam? Keď 
len rodina by z toho vyžila, ak by nič nechcela, už to stačí, už je to zisk. My drobní dosahujeme 
pomerne vysoké zisky z podnikania.“ KOKOLOVÁ, H. Pánmi sú tí, ktorí majú nájomné zmluvy. 
Rozhovor. In Mimoriadna príloha HN: Pôda špeciál. Hospodárske noviny. 4. 4. 2018, s. 11.

12 V čom sa musia farmári viac snažiť? In Špeciál prílohy Užitočná Pravda. Pôda - príručka pre 
majiteľov pozemkov. Pravda. 28. 8. 2019, s. 12. 

13 Samostatne hospodáriaci roľník Peter Sučanský z Čachtíc na otázku reportérky, ako dosahuje 
zisk a či sa venuje živočíšnej výrobe, uviedol, že: „Nie, poľnej. Robíme to, čo robia veľké pod-
niky. Kopírujeme ich, lebo to stačí. My máme relatívne dosť, sme spokojní s tým, čo máme.“ 
KOKOLOVÁ, H. Pánmi sú tí, ktorí majú nájomné zmluvy. Rozhovor. In Mimoriadna príloha 
HN: Pôda špeciál. Hospodárske noviny. 4. 4. 2018, s. 11.
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že v posledných dvoch dekádach sa už niekoľko po sebe nasledujúcich vlád viac 
či menej úspešne pokúšalo čeliť im zmenami v platnej legislatíve.

V máji 2014 bol prijatý zákon č. 140/2014 Z. z., ktorý vtedajšia vláda poní
mala ako nástroj na zabezpečenie adekvátnej ochrany slovenskej poľnohospo
dárskej pôdy pred dôsledkami jej koncentrácie v rukách úzkeho počtu vlastníkov 
a odlivu jej vlastníctva do zahraničia. Pri vypracúvaní návrhu tohto zákona sa vy
chádzalo z predpokladu, že liberálne nastavenie trhu s poľnohospodárskou pôdou 
na Slovensku neprispievalo k jej dostatočnej ochrane a riadnemu obhospodaro
vaniu. Dôkazom toho mal byť trend trvalého poklesu výmery poľnohospodárs
kej pôdy od obdobia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie až do roku 
2012, ktorý v absolútnych číslach predstavoval pokles z výmery 1 955 000 ha  
deklarovanej k 30. júnu 2003 na iba reálnych 1 888 103 ha v roku 2012.14 

Okrem toho bola do úvahy vzatá aj skutočnosť, že opatrenia na ochranu 
pôdy, ktoré mohli byť v danom čase prijímané na základe zákona č. 220/2004 
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ako aj na základe zákona 
č. 136/2000 Z. z. o hnojivách boli vo svojej podstate opatreniami, ktoré mohli 
orgány verejnej správy alebo organizácie vykonávajúce prenesený výkon štátnej 
správy prijímať až po tom, čo v rámci vykonanej kontroly zistili závadný stav. Ex 
post náprava zistených nedostatkov pritom vždy nemusela stačiť na nápravu zis
tených nedostatkov. V rámci obdobia rokov 2006 až 2011 bolo pritom vykonané 
finančne veľmi náročné agrochemické skúšanie pôdy, ktoré odhalilo trend kle
sajúcej úrovne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy spôsobený zmenou 
jej chemických vlastností (najmä rastom kyslosti pôdy a poklesu obsahu fosfo
ru a prístupného draslíka) v dôsledku zanedbávania agrotechnických povinností 
(najmä vápnenia pôdy) zo strany poľnohospodárov. Pokles výmery využiteľnej 
poľnohospodárskej pôdy, špekulatívne prevody vlastníctva pôdy a jej znehod
nocovanie v dôsledku neekologického či neodborného využívania mal preto 
vyriešiť nový zákon, ktorý by výslovne ustanovil, že poľnohospodárska pôda 
je nevyhnutná na zabezpečenie potrieb spoločnosti a rozvoja národného hospo
dárstva a ako taká preto v záujme docielenia jej aktívneho a poľnohospodársky 
a environmentálne odborného obhospodarovania môže byť iba vo vlastníctve 

14 Parlamentná tlač č. 977. Všeobecná časť dôvodovej správy k vládnemu návrhu zákona o na
dobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <https://www.nrsr.
sk/dl/Browser/Document?documentId=244954>. Odlišné údaje v tomto smere poskytuje Štati
stická ročenka Slovenskej republiky za rok 2014, podľa ktorej bola v roku 2012 rozloha využí
vanej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku 1 927 450 ha a pokles jej výmery v období medzi 
1. januárom 2009 a 1. januárom 2013 predstavoval 1 840 ha (1 930 348 ha k 1. januáru 2009 
a 1 928 508 ha k 1. januáru 2013). Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014. Bratislava : 
VEDA, 2014, s. 409.
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osôb vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu ako podnikanie alebo ako svoju 
profesiu.15

Zákonom č. 140/2014 Z. z. sa tak zaviedol pomerne komplikovaný postup 
pri prevode vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov, ktorý pozostával z pred
kola a troch kôl.16 V rámci predkola bol vlastník oprávnený previesť vlastníctvo 
svojho poľnohospodárskeho pozemku iba na osobu, ktorá v obci, v ktorej sa 
poľnohospodársky pozemok nachádzal, vykonávala poľnohospodársku výrobu 
ako podnikanie podľa § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po dobu 
najmenej troch rokov pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľno
hospodárskeho pozemku, ďalej na spoluvlastníka tohto poľnohospodárskeho po
zemku alebo na blízku osobu, alebo príbuznú osobu podľa § 116 a § 117 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.17 

Ak takáto osoba v rámci predkola neprejavila záujem o nadobudnutie vlast
níctva poľnohospodárskeho pozemku, tak v nasledujúcom prvom kole bol vlast
ník pozemku povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva k svojmu poľno
hospodárskemu pozemku najmenej na 15 dní prostredníctvom verejného registra 
prevádzkovaného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na jeho 
webovom sídle a tiež prostredníctvom úradnej tabule obce, v ktorej sa dotknutý 
poľnohospodársky pozemok nachádzal. Vlastník mohol svoj poľnohospodársky 
pozemok v prvom kole previesť do vlastníctva už aj takého záujemcu, ktorý bol 
zo susednej obce, avšak prednosť mal vždy záujemca z obce, v ktorej sa na
chádzal dotknutý poľnohospodársky pozemok. Každý záujemca o nadobudnutie 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, či už fyzická, alebo právnická osoba, 
pritom musel spĺňať podmienku, že mal trvalý pobyt alebo sídlo na území Slo
venskej republiky najmenej desať rokov a poľnohospodársku výrobu vykonával 
ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlast
níctva poľnohospodárskeho pozemku.18 

Ak sa vlastníkovi pozemku v prvom kole nepodarilo nájsť vhodného záu
jemcu, tak v druhom kole bol oprávnený previesť svoj poľnohospodársky po
zemok do vlastníctva akéhokoľvek agropodnikateľa bez ohľadu na miesto, kde 

15 Parlamentná tlač č. 977. Všeobecná časť dôvodovej správy k vládnemu návrhu zákona o na
dobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <https://www.nrsr.
sk/dl/Browser/Document?documentId=244954>.

16 Veľmi prehľadný popis celej procedúry prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 
podľa zákona č. 140/2014 Z. z. pozri v Predaj krok za krokom. Čo sa má zmeniť. In Hospodár-
ske noviny. 4. 4. 2018, s. 9.

17 Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 140/2014 Z. z. v znení účinnom do 30. júna 2015.
18 Ustanovenie § 4 ods. 3 až 5 zákona č. 140/2014 Z. z. v znení účinnom do 30. júna 2015.
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vykonával svoje podnikanie.19 Ak sa vhodný adept nenašiel ani v druhom kole, 
tak v rámci tretieho kola už mohol vlastník svoj poľnohospodársky pozemok 
previesť na kohokoľvek bez ohľadu na to, či bol alebo nebol agropodnikateľom, 
avšak za dodržania dodatočných podmienok. Vlastník musel v prípade odplat
ného prevodu poľnohospodársky pozemok previesť za cenu, ktorú uviedol v po
nuke zverejnenej v rámci prvého kola vo verejnom registri, a to najneskôr do 
šiestich mesiacov od uplynutia lehoty, počas ktorej bola táto ponuka vo verejnom 
registri zverejnená, pričom nadobúdateľ poľnohospodárskeho pozemku musel 
mať na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať ro
kov.20 Zákon č. 140/2014 Z. z. navyše na základe uplatnenia princípu reciprocity 
zakazoval nadobúdať na Slovensku vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov 
štátom, občanom štátu, fyzickým osobám s pobytom alebo právnickým osobám 
so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej re
publiky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým 
osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospo
dárskemu pozemku. Výnimka z tohto zákazu bola, samozrejme, ustanovená pre 
prípady dedenia poľnohospodárskych pozemkov a tiež pre štáty Európskej únie, 
Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko a štáty, pre ktoré to vyplýva 
z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ako aj pre ich 
štátnych občanov a fyzické osoby s pobytom alebo právnické osoby so sídlom 
v týchto štátoch.21

Uvedený postup pri prevode vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov sa 
však nestretol s pochopením v radoch vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, od
bornej verejnosti a ani v rámci slovenskej politickej scény. Odborná verejnosť 
predovšetkým poukazovala na skutočnosť, že tí zahraniční investori, ktorí mali 
o slovenskú pôdu záujem, si ju zaobstarali už dávnejšie a v súčasnosti skôr badať 
trend špekulatívneho skupovania slovenskej pôdy slovenskými investormi, ktorí 
v záujme utajenia svojej identity realizujú nákup pôdy prostredníctvom obchod
ných spoločností so sídlom v zahraničí. Štátom prijaté opatrenia s cieľom za
bezpečenia ochrany pôdneho fondu pritom po právnej stránke odborníci vnímali 
ako prinajmenšom diskutabilné a neefektívne, pretože mali skôr povahu rôznych 
obmedzení dispozičnej slobody vlastníkov pôdy než zabezpečenia skutočne 

19 Ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 140/2014 Z. z. v znení účinnom do 30. júna 2015.
20 Ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 140/2014 Z. z. v znení účinnom do 30. júna 2015.
21 Ustanovenie § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 140/2014 Z. z.
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ekologického a dlhodobo udržateľného hospodárenia na poľnohospodárskej 
pôde.22 Aj vzhľadom na to potom neprekvapí, že dve skupiny poslancov Národ
nej rady SR podali na Ústavný súd SR návrhy na začatie konania o súlade zákona 
č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SR. 

Dňa 14. novembra 2018 nakoniec Ústavný súd SR na svojom neverejnom za
sadnutí podaným návrhom čiastočne vyhovel a v predmetnej veci súladu zákona 
č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SR rozhodol, že § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z.  
nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy SR. Ústavný 
súd SR vo svojom náleze zo 14. novembra 2018, sp. zn. PL. ÚS 20/201480, 
konštatoval, že posudzovaný zákon č. 140/2014 Z. z. neprešiel testom proporci
onality vzhľadom na skutočnosť, že nebol spôsobilý dosiahnuť zamýšľaný cieľ, 
v čase jeho prijatia boli k dispozícii iné právne predpisy umožňujúce cielené 
a na odborných hľadiskách založené zásahy do užívacej zložky vlastníckeho prá
va a taktiež zavádzal neprimerané obmedzenie dispozičnej zložky vlastníckeho 
práva. Podľa názoru Ústavného súdu SR niet pochýb o tom, že ochrana poľno
hospodárskej pôdy a jej produkčného potenciálu je verejným záujmom, ktorý le
gitimizuje štátnu reguláciu trhu s poľnohospodárskymi pozemkami. Avšak zákon  
č. 140/2014 Z. z. zásadným spôsobom reguloval obsah dispozičného oprávne
nia ako súčasti vlastníckeho práva vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov, 
v dôsledku čoho potom nemal potenciál naplniť jeho ochrannú funkciu vo vzťa
hu k produkčnému potenciálu poľnohospodárskej pôdy. Ústavný súd SR mal to
tiž za to, že v čase prijatia zákona č. 140/2014 Z. z. poskytoval vtedy platný zá
kon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy dostatočné 
záruky rozhodovania príslušných orgánov štátnej správy o otázkach spojených 
s ochranou pôdy na základe odborných faktorov, umožňujúc súčasne zásahy len 
do užívacieho práva vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov. Za funkčnosť 

22 Ako príklad možno uviesť analytika portálu Nehnutelnosti.sk, Martina Lazíka, ktorý v rozho
vore pre denník Hospodárske noviny z apríla 2018 uviedol, že: „Na trhu nevidieť žiaden väčší 
dopyt cudzincov, ktorí by začali vo veľkom prichádzať na Slovensko. Tí, ktorí mali o Slovensko 
a pôdu záujem, prišli už dávnejšie.“ Pritom v prípade fenoménu skupovania pôdy cez tzv. „na
strčené osoby“ uviedol, že: „Ak to nazveme nastrčené osoby, tak skôr ide o slovenských maji-
teľov, ktorí nechcú byť videní. Podnikateľ z Dánska, Holandska alebo z inej krajiny nemá dôvod 
schovávať sa. Ak nájdeme v obchodnom registri cyperskú spoločnosť, je veľká pravdepodobnosť, 
že ide o nášho krajana. Vidíme, že s pôdou sa na Slovensku špekuluje vo veľkom a nejde o novin-
ku.“ Na margo efektivity opatrení, ktoré štát v posledných rokoch prijal s cieľom ochrany pôdy, 
potom konštatoval, že: „Ťažko si predstaviť účinnú ochranu pôdy zo strany štátu - pred kým 
a pred čím ju treba chrániť? Všetky snahy boli zatiaľ skôr len administratívnou komplikáciou než 
reálnou ochranou. Je dobré, ak chce štát podporovať napríklad malých farmárov. Úlohou štátu 
je chrániť poľnohospodársku pôdu z environmentálneho hľadiska, aby si naďalej zachovávala 
svoju vysokú kvalitu, neznečisťovala sa. Lebo bude úplne jedno, kto bude na liste vlastníctva, 
keď bude znečistená a neúrodná. Táto ochrana sa začína na lokálnej, národnej a následne aj na 
globálnej úrovni.“ DZVONÍKOVÁ, Z. Neprišiel impulz, ktorý by ceny rozhýbal. Rozhovor. In 
Mimoriadna príloha HN: Pôda špeciál. Hospodárske noviny. 4. 4. 2018, s. 8.
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mechanizmov upravených zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy nesie zodpovednosť výkonná zložka štátnej moci, pri
čom neunesenie tejto zodpovednosti podľa názoru Ústavného súdu SR nemožno 
nahrádzať obmedzeniami vlastníckeho práva vlastníkov poľnohospodárskych 
pozemkov. Bez zavedenia kritérií, na základe ktorých by sa dala kontrolovať ob
jektívna schopnosť vlastníka odborne obhospodarovať poľnohospodársku pôdu, 
potom samotné zásahy do dispozičnej slobody vlastníka nie sú spôsobilé dosiah
nuť sledovaný účel. Prijatie zákona č. 140/2014 Z. z. z tohto hľadiska nebolo ani 
vhodné a ani nevyhnutné.23

Dňom vyhlásenia predmetného nálezu Ústavného súdu SR v Zbierke záko
nov Slovenskej republiky tak § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. stratili účinnosť, 
v dôsledku čoho došlo k naštrbeniu právneho systému ochrany pôdy vytvorené
ho v období rokov 2013 až 2017. Na zákon č. 140/2014 Z. z. totiž nadväzoval 
ústavný zákon č. 137/2017 Z. z., prostredníctvom ktorého sa novelizáciou čl. 20 
ods. 2 a čl. 44 ods. 4 a 5 Ústavy SR ochrana poľnohospodárskej pôdy povýšila na 
úroveň ústavného princípu a povinnosť štátu, a súčasne sa rozšírila aj možnosť 
obmedziť vlastnícke právo, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej 
bezpečnosti a sebestačnosti štátu. Vzhľadom na nie úplne štandardný spôsob pri
jatia predmetnej novely Ústavy SR prostredníctvom predloženia poslaneckého 
návrhu ústavného zákona, proklamované dôvody jej prijatia, ako aj s ohľadom 
na jej oneskorené prijatie až po nadobudnutí účinnosti zákona č. 140/2014 Z. z.,  
sa nemožno zbaviť dojmu, že viac než o systémové riešenie otázky ochrany poľ
nohospodárskej pôdy išlo skôr o dodatočné odstraňovanie nedostatkov, ktoré zá
konu č. 140/2014 Z. z. nakoniec v roku 2018 vytkol Ústavný súd SR.24 Tak či 

23 Nález Ústavného súdu SR zo 14. novembra 2018, sp. zn. PL. ÚS 20/201480.
24 Najmä zhoda v odôvodnení prijatia zákona č. 140/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 137/2017 Z. z.  

naznačuje, že motiváciou novelizácie Ústavy SR bolo skôr poskytnutie dodatočnej ústavnej opo
ry prijatým obmedzeniam vlastníckeho práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy: „V súčas-
nosti je Slovenská republika vystavená hrozbe tzv. špekulatívneho výkupu poľnohospodárskej 
pôdy. Predkladaný ústavný zákon má za cieľ ústavne zakotviť rámec ochrany pôdy pred týmto 
špekulatívnym výkupom, ktorý by mohol mať rozsiahle negatívne následky. Za špekulatívny vý-
kup poľnohospodárskej pôdy je nevyhnutné považovať jej výkup s cieľom nevyužívať poľno-
hospodársku pôdu na účely poľnohospodárstva. V dôsledku vyššie uvedeného tak v budúcnosti 
hrozí, že bude ohrozená potravinová bezpečnosť štátu a v neposlednom rade by mal špekulatívny 
výkup poľnohospodárskej pôdy za následok diskvalifikáciu domácich poľnohospodárov, ktorí 
sa v súčasnosti nemôžu rovnať s finančne disponovanejšími poľnohospodármi na spoločnom 
európskom trhu. (...) Po prijatí predloženého návrhu bude možné zákonom ustanoviť, že pôda 
(v určitom rozsahu limitovanom potravinou bezpečnosťou štátu) bude môcť byť iba vo vlastníc-
tve určitých zákonom stanovených subjektov osôb (napr. samostatne hospodáriaceho roľníka).“ 
Parlamentná tlač č. 348. Dôvodová správa k poslaneckému návrhu ústavného zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. In 
Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/
dl/Browser/Document?documentId=2 58071>.
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tak, ústavný rámec ochrany poľnohospodárskej pôdy poskytol súčasnej vláde 
SR možnosť predložiť 30. októbra 2020 do medzirezortného pripomienkového 
konania návrh novely zákona č. 140/2014 Z. z., ktorého cieľom je prijatie zákon
ného rozpracovania ústavného princípu ochrany poľnohospodárskej pôdy, pro
stredníctvom ktorého by sa v súlade s Ústavou SR dosiahli pôvodne zamýšľané 
ciele zákona č. 140/2014 Z. z. bez neprimeraného zásahu do vlastníckeho práva 
vlastníkov poľnohospodárskej pôdy.

S cieľom efektívneho boja s koncentráciou vlastníctva poľnohospodárskej 
pôdy, s jeho odlivom do zahraničia a so špekulatívnym nákupom slovenskej 
poľnohospodárskej pôdy sa má prijatím predmetnej novely do praxe zaviesť re
gulácia mobility vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov založená na pred
kupnom práve vymedzeného okruhu subjektov súkromného a verejného sektora, 
ktoré zabezpečujú poľnohospodárske využívanie týchto pozemkov alebo plnia 
dôležité funkcie v oblasti nakladania s týmito pozemkami, v dôsledku čoho sú 
schopné účinne zabezpečiť ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle prísluš
ných ustanovení Ústavy SR. Novozavedené zákonné predkupné právo by malo 
mať prednosť pred zmluvne dojednanými predkupnými právami, pričom poruše
nie zákonného predkupného práva by malo mať za následok relatívnu neplatnosť 
právneho úkonu, ktorým k takémuto porušeniu došlo. K reálnemu uplatneniu 
zákonného predkupného práva oprávnenými subjektmi by potom malo dôjsť na 
základe zverejnenia ponuky na prevod dotknutého poľnohospodárskeho pozem
ku vo verejnom a bezodplatnom registri, ktorý bude prevádzkovať Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Medzi reštriktívne opatrenia, ktoré by 
návrh novely zákona č. 140/2014 Z. z. mal zaviesť do praxe, následne patrí zákaz 
doteraz pomerne hojne využívanej praxe použitia poľnohospodárskeho pozemku 
ako nepeňažného vkladu do družstva alebo obchodnej spoločnosti, ako aj zave
denie tzv. subjektívnych limitov predstavujúcich majetkový strop podľa výmery 
vlastnenej poľnohospodárskej pôdy. Zatiaľ čo prvé opatrenie nebráni tomu, aby 
právnická osoba nadobudla vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku iným ty
pom prevodu, zavedenie majetkového stropu má za cieľ predísť do budúcnosti 
koncentrácii vlastníctva nad zákonom určenú výmeru25 a ustanoviť tak hranicu 

25 Podľa novonavrhovaného znenia § 7 ods. 4 zákona č. 140/2014 Z. z. sa pre fyzické osoby a fy
zické osoby  podnikateľov navrhuje majetkový strop 300 ha celkovej výmery vlastnených poľ
nohospodárskych pozemkov v Slovenskej republike; a pre právnické osoby majetkový strop 
1 200 ha celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v Slovenskej republike vo vlastníc
tve právnickej osoby, vo vlastníctve právnických osôb, ktoré sú jej ovládajúcou osobou alebo 
ovládanou osobou, alebo vo vlastníctve právnických osôb, s ktorými má spoločného konečného 
užívateľa výhod. Ak nadobúdateľ poľnohospodárskych pozemkov vykonáva živočíšnu výrobu, 
navrhované majetkové stropy sa majú zvýšiť o polovicu. Pozri paragrafové znenie návrhu zá
kona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. Dostupné na: <https://www.slovlex.sk/
legislativneprocesy//SK/dokumenty/ LP2020504>.
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spravodlivej a rovnomernej distribúcie vlastníctva poľnohospodárskych pozem
kov. Dôsledkom porušenia uvedeného zákazu alebo prekročenia ustanoveného 
majetkového stropu má byť absolútna neplatnosť právneho úkonu, ktorým sa 
poľnohospodársky pozemok nadobudol.26

Návrh novely zákona č. 140/2014 Z. z. sa tentokrát opiera tak o čl. 4,  
čl. 20 a čl. 44 ods. 4 a 5 Ústavy SR upravujúce možnosti obmedzenia vlastnícke
ho práva z hľadiska predmetu vlastníctva a povinnosť štátu zabezpečiť zvýšenú 
ochranu poľnohospodárskej pôdy, ako aj o usmernenia vyplývajúce z odporúčaní 
Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Sústava predkupných práv, pro
stredníctvom ktorej sa vymedzenému okruhu subjektov nevyhradzuje vlastníc
tvo poľnohospodárskeho pozemku, ale sa mu namiesto toho poskytuje možnosť 
nadobudnúť vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku iba v zákonom expli
citne ustanovených prípadoch, predstavuje prijateľný spôsob vyváženia ochra
ny vlastníckeho práva a verejného záujmu na ochrane poľnohospodárskej pôdy. 
Tento pohľad podporuje tak súčasné znenie Ústavy SR a platných slovenských 
zákonov, ktoré už obsahujú obdobnú úpravu predkupného práva štátu k nehnu
teľnostiam (napr. § 63 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny), 
ako aj odporúčania Európskej komisie vyplývajúce predovšetkým z rozhodova
cej praxe Súdneho dvora Európskej únie a odporúčania Európskeho parlamentu 
obsiahnutého v jeho uznesení o súčasnom stave poľnohospodárskej pôdy v EÚ.27 
Podobne je tomu potom aj v prípade majetkových stropov, ktorých návrh bol vy
pracovaný na základe výkladového stanoviska Európskej komisie C(2017) 6168 
final a odporúčania Európskeho parlamentu vyplývajúceho z jeho uznesenia 

26 Všeobecná časť dôvodovej správy k novele zákona č. 140/2014 Z. z.
27 Tamže. V uznesení Európskeho parlamentu o súčasnom stave poľnohospodárskej pôdy v EÚ sa 

uvádza, že: „Európsky parlament (...) 12. vyzýva členské štáty, aby na dosiahnutie cieľov SPP 
(t. j. spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie  pozn. autora) udeľovali pri nákupe 
a prenájme poľnohospodárskej pôdy súčasne so zaistením rovnakého rodového prístupu prioritu 
malým a stredným miestnym producentom, novým subjektom a mladým poľnohospodárom, a to 
vrátane predkupných práv tam, kde sú zavedené, keďže vlastníctvo čo najväčšej plochy pôdy, na 
ktorej hospodária, je v záujme udržateľného a spoľahlivého rozvoja ich poľnohospodárskych 
podnikov, a to najmä v čase rastúceho záujmu nepoľnohospodárov o kúpu poľnohospodárskych 
pozemkov, veľmi často na čisto špekulatívne účely; nabáda členské štáty, aby podporovali drob-
né rodinné poľnohospodárske podniky a udržateľné výrobné postupy; (...) nabáda všetky členské 
štáty, aby v súlade s ustanoveniami Zmluvy o EÚ používali k regulácii trhu s pôdou také nástro-
je, ktoré sa v niektorých členských štátoch už úspešne využívajú, ako napríklad povinné štátne 
schvaľovanie nákupov a prenajímania pôdy, predkupné práva, povinnosť vlastníka obhospoda-
rovať pôdu, obmedzenie nákupného práva právnických osôb, stanovenie maximálneho počtu 
hektárov, ktoré možno kúpiť, uprednostňovanie poľnohospodárov, pozemkové rezervy, stanove-
nie cenových indexov s odkazom na príjmy poľnohospodárskych podnikov atď.“
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o súčasnom stave poľnohospodárskej pôdy v EÚ.28 Predmetný materiál pred
ložený do medzirezortného pripomienkového konania je teda možné hodnotiť 
ako prepracovanejší, pokiaľ ide o jeho súlad s princípmi slovenského ústavného 
práva, ako aj s princípmi európskeho práva. Či však takto koncipovaná novela 
zákona č. 140/2014 Z. z. nakoniec bude Národnou radou SR schválená a či ne
bude čeliť podobným podaniam na Ústavný súd SR ako pôvodné znenie zákona, 
sa ukáže až časom.

1.2 Rozdrobenosť pôdy na Slovensku

V porovnaní s koncentráciou vlastníctva poľnohospodárskej pôdy a jeho odli
vom do zahraničia predstavuje rozdrobenosť pôdy na Slovensku asi najstarší, 
najrozsiahlejší a pre bežného občana najciteľnejší problém, ktorému slovenské 
pôdohospodárstvo musí čeliť. Na európske pomery značnú rozdrobenosť poľno
hospodárskeho a v niektorých oblastiach aj lesného pôdneho fondu na Slovensku 
možno vnímať ako dôsledok zhruba posledných dvesto rokov trvajúceho spo
lupôsobenia viacerých faktorov. Za historické príčiny dnes stále pretrvávajúcej 
rozdrobenosti pôdy možno označiť úpravy pozemkovej držby v súvislosti s vy
tvorením tzv. Tereziánskeho katastra na konci 18. storočia, prevody vlastníctva 
pôdy z bývalých zemepánov na ich niekdajších urbárskych poddaných z polo
vice 19. storočia, ďalej uplatnenie režimu dedenia rovným dielom medzi exis
tujúcich dedičov aj pri dedení pôdy, ktorý bol z predpisov bývalého uhorského 
práva v roku 1918 recipovaný aj do československého právneho poriadku a na 

28 V osobitnej časti dôvodovej správy k novele zákona č. 140/2014 Z. z. sa v komentári k noveli
začnému bodu 2, ktorý obsahuje úpravu nového znenia § 7 zákona č. 140/2014 Z. z., uvádza, že: 
„Výkladové stanovisko Európskej komisie C(2017) 6168 final, ktoré vychádza z rozhodovacej 
praxe Európskeho súdneho dvora, odporúča použitie regulácie formou výmerových limitov vo 
vzťahu k prevádzanému poľnohospodárskemu pozemku, resp. vo vzťahu k celkovej vlastnenej vý-
mere poľnohospodárskych pozemkov, pod podmienkou, že je to odôvodnené verejným záujmom 
(napr. vyváženosťou vlastníckej štruktúry) a že je to v súlade so zásadou nediskriminácie a pro-
porcionality. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o súčasnom stave koncentrácie 
poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? (2016/2141(INI) 
toto opatrenie vo svojom bode 22 výslovne odporúča. Ustanoví sa výmera poľnohospodárskych 
pozemkov v zmysle definície podľa § 2 zákona, ktorú konkrétne vymedzený typ subjektu nebude 
môcť prekročiť nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku spôsobmi regulovanými 
týmto zákonom (§ 3 zákona) po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona. Znamená to, že sa ne-
zasahuje nijakým spôsobom do v súčasnosti vlastnenej výmery poľnohospodárskych pozemkov, 
aj keby prekračovala v návrhu zákona určený limit. Znamená to však, že ak v čase účinnosti 
niektorý vlastník vlastní výmeru prekračujúcu vymedzený limit, nebude môcť nadobudnúť ďalšiu 
výmeru.“
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Slovensku sa uplatňoval až do roku 1947, a nakoniec tiež zmeny vo vlastníckych 
vzťahoch k pôde, ktoré nastali pri realizácii niekoľkých pozemkových reforiem 
v 30. a 40. rokoch 20. storočia. K systematickému sceľovaniu pôdy sa následne 
pristúpilo až v súvislosti s kolektivizáciou v poľnohospodárstve počas 50. rokov 
20. storočia, kedy sa pôda sceľovala prostredníctvom hospodárskotechnických 
úprav pozemkov s cieľom jej poskytnutia novovytváraným jednotným roľníc
kym družstvám, ktoré mali byť základným stavebným kameňom systému poľno
hospodárskej veľkovýroby.29 

Po páde komunistického režimu v roku 1989 však došlo k transformácii di
rektívne riadenej hospodárskej sústavy na trhové hospodárstvo, ktorého zákla
dom malo byť individuálne vlastníctvo výrobných prostriedkov nahrádzajúce 
dovtedy štátom i právom uprednostňované formy spoločenského socialistického 
vlastníctva. Prostredníctvom majetkových reštitúcií sa tak mnohým pôvodným 
vlastníkom navrátilo vlastníctvo ich poľnohospodárskych a lesných pozemkov 
a privatizáciou štátneho a družstevného majetku sa zasa vytvorili nové vlastnícke 
vzťahy k pôde. V dôsledku toho však došlo k spätnej fragmentácii pozemkov 
scelených počas éry socializmu, pričom negatívne dôsledky opätovného rozdro
benia pôdneho fondu navyše umocnil aj chaos vo verejnej evidencii vlastníckych 
vzťahov k pôde. Napriek tomu, že v minulosti existovala pomerne prísna právna 
úprava vedenia verejnej evidencie vlastníckych vzťahov k pôde, táto evidencia 
nikdy nebola komplexná a informácie o vlastníckych a držobných vzťahoch často 
neboli vedené dôsledne. V dôsledku prechodu frontu cez územie Slovenska po
čas druhej svetovej vojny sa navyše mnoho záznamov o pozemkoch zničilo alebo 
stratilo a po kolektivizácii poľnohospodárskej pôdy zasa oficiálna evidencia čas
to neodrážala skutočný stav vlastníckych pomerov. Pozemky užívané jednotným 

29 ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : Eurounion, 2004, s. 105  109 a 261. Podob
ný názor bol prezentovaný aj pri popise motivácií pre vypracovanie vládneho návrhu zákona  
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, po
zemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z roku 1991. Vo všeobecnej časti dôvodovej 
správy k tomuto návrhu zákona sa uvádza, že: „Súčasná vlastnícka štruktúra na Slovensku je vý-
sledkom reálnych hospodárskych a sociálnopolitických historických procesov sankcionovaných 
viacerými pozemkovými reformami. Výsledný stav významne ovplyvnilo pomalé a nedôsledné 
prekonávanie feudálnych prvkov v organizácii poľnohospodárskej výroby v predlitavskej časti 
Rakúsko-Uhorska a zastavenie prirodzeného vývoja pozemkového vlastníctva v dôsledku zave-
denia kolektivistických foriem hospodárenia na pôde. Právne vzťahy k pôde sú charakterizova-
né rozdrobenosťou vlastníctva, rozdielmi medzi právnym a faktickým stavom a nedostatočnou 
evidenciou. V súvislosti s politickými zmenami v päťdesiatych rokoch nebola ukončená agenda 
poslednej pozemkovej reformy.“ Parlamentná tlač č. 143. Vládny návrh zákona Slovenskej ná
rodnej rady o vykonávaní pozemkových úprav a o niektorých ďalších opatreniach na obnovenie 
výkonu a usporiadanie pozemkového vlastníctva (zákon o pozemkových úpravách). In Spoločná 
Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/dl/Brow
ser /Document?documentId=4274>.
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roľníckym družstvom sa totiž evidovali súhrnne ako scelené lány, ktoré vznik
li uskutočnením hospodárskotechnických úprav pozemkov, nie podľa parciel, 
ktoré boli formálne stále vo vlastníctve jednotlivých fyzických osôb.30

S cieľom riešenia tejto neutešenej situácie prijalo Federálne zhromaždenie 
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 21. mája 1991 zákon č. 229/1991 Zb.  
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majet
ku, ktorý v § 19 obsahoval aj stručnú úpravu otázky vykonania pozemkových 
úprav. Vo vzťahu k pozemkovým úpravám bolo účelom zákona č. 229/1991 Zb. 
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 
poskytnúť iba základné smernice pre vykonávanie pozemkových úprav na úrov
ni jednotlivých republík31, pretože podľa ústavnej deľby kompetencií medzi fe
deráciu a republiky spadala problematika pozemkových úprav do kompetencie 
národných rád republík. Na základe toho potom SNR 12. júla 1991 prijala zákon  
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníc
tva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločen
stvách, ktorý predstavoval komplexnú úpravu vykonávania pozemkových úprav 
na Slovensku korešpondujúcu so zámerom zákona č. 229/1991 Zb. o úprave 
vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.32 Pozem
kové úpravy tak boli vnímané ako prostriedok, prostredníctvom ktorého sa malo 
zabezpečiť také funkčne účelné a racionálne priestorové usporiadanie pozemko
vého vlastníctva a s ním spojeného ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho 
majetku v určitom území, ktoré bude dané agroekologickým potenciálom krajiny 
a ktoré bude v súlade s požiadavkami ochrany a tvorby životného prostredia, 
efektívneho využívania pôdneho fondu a rozvíjania jeho krajinotvorných a iných 

30 ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : Eurounion, 2004, s. 45  54 a 259  261.
31 Vo vládnom návrhu zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 

poľnohospodárskemu majetku sa v komentári k § 13, ktorý v pôvodnom znení návrhu upravo
val problematiku pozemkových úprav, uvádzalo, že: „Pozemkové úpravy by vedle optimaliza-
ce půdní držby měly zajistit ekologické potřeby v krajině, zejména obnovení územních systémů 
ekologické stability, zvýšit ochranu zejména zemědělského a lesního půdního fondu a komplexně 
řešit určené území. Cílem pozemkových úprav je však i nové uspořádání vlastnických a užívacích 
vztahů k pozemkům, o kterém budou rozhodovat pozemkové úřady. Zřízení, organizační členění 
a úprava řízení před pozemkovým úřadem patří do působnosti republik. Proto je v zákoně vy-
mezena jen jeho pravomoc rozhodovat o vlastnických a užívacích právech.“ Parlamentná tlač  
č. 393. Vládní návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě. In Spoločná Česko-Slovenská 
Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocument?
documentId=284798>.

32 K otázke vplyvu deľby kompetencií medzi federáciu a republiky v podmienkach Českej a Slo
venskej Federatívnej Republiky na prijatie zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozem
kových spoločenstvách pozri GAISBACHER, J. Základy pozemkového práva. Komentár a vy-
konávacie predpisy. 2. vyd. Šamorín : Heuréka, 2003, s. 122  123.
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nevýrobných funkcií.33 Pozemkové úpravy pritom mali zahŕňať tak zistenie 
vlastníckych a užívacích pomerov a nové rozdelenie pozemkov (t. j. scelenie, 
oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), ako aj technické, biologické, ekologické, 
ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych pome
rov dotknutých pozemkov.34 Okrem samotných pozemkových úprav sa na zákla
de zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spolo
čenstvách uskutočňovala aj obnova pozemkového vlastníctva a aktualizácia jeho 
evidencie, a to na základe zostavenia registra pôvodného stavu v rámci neukon
čených pozemkových úprav, registra vlastníckych práv v katastrálnom území so 
zjednoteným katastrálnym operátom a zjednodušeného registra pôvodného stavu 
v katastrálnych územiach s nezjednoteným katastrálnym operátom.35 V podmien
kach postupne sa rozpadajúceho federatívneho zväzku Čechov a Slovákov, ako 
aj s ohľadom na rozsah prác, ktoré bolo potrebné vykonať, začalo byť čoraz 
viac jasné, že na riešenie rozdrobenosti pôdy a chaosu v evidencii vlastníckych 
a držobných vzťahov k pôde bude potrebné prijatie ďalších legislatívnych i nele
gislatívnych opatrení.

Podľa štatistík, ktoré vo svojej publikácii Pozemkové právo uvádza Milan 
Štefanovič, bolo pri vzniku Slovenskej republiky k 1. januáru 1993 na našom 
území evidovaných v 3 526 katastrálnych územiach zhruba 12,5 milióna parciel, 
z ktorých sa 9 582 920 parciel nachádzalo v extraviláne obcí. Priemerná výmera 
parcely v extraviláne obcí činila iba 0,45 ha, pričom na jednu takúto parcelu pri
padalo priemerne 12 až 15 spoluvlastníkov. Z celkového uvedeného počtu parciel, 
ktoré sa nachádzali v extraviláne obcí, bolo na listoch vlastníctva evidovaných 
iba 315 514 parciel, čo činilo len približne 3,3 % z ich celkového počtu. Podľa 
vtedajšieho prieskumu navyše v 20 až 45 % riešených prípadov nebolo vôbec 
možné doložiť vlastnícke vzťahy k pozemkom, a to z dôvodu, že ich vlastníci 
neboli známi, nebolo známe ich bydlisko alebo to neumožňovali iné okolnosti.36 
V tomto stave sa v roku 1993 uskutočnilo ucelené vyhodnotenie skúseností s vy
konávaním pozemkových úprav, ktoré boli zahájené 19. augusta 1991 (t. j. dňom, 
kedy zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkové
ho vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách nadobudol účinnosť) nariadením konaní o začatí pozemkových 

33 Tamže, s. 123.
34 Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporia

daní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách.

35 GAISBACHER, J. Základy pozemkového práva. Komentár a vykonávacie predpisy. 2. vyd. Ša
morín : Heuréka, 2003, s. 124.

36 ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : Eurounion, 2004, s. 260  261.
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úprav vo všetkých katastrálnych územiach na Slovensku, na ktoré po preverení 
dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav 
nadväzovalo samotné vykonanie pozemkových úprav v dvoch určených katas
trálnych územiach každého okresu. Výsledky tohto prieskumu ukázali, že hoci 
pozemkové úpravy v zásade viedli k napĺňaniu stanovených cieľov, čas potrebný 
na ich realizáciu bol neúmerne dlhý, a to predovšetkým kvôli už spomínaným 
ťažkostiam pri preukazovaní vlastníckeho práva k pôde, prameniacim z nekom
pletnej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.37 

V nadväznosti na tieto zistenia preto vláda v novembri 1993 prijala uznese
nie č. 869, ktorým schválila Koncepciu usporiadania pozemkového vlastníctva 
v Slovenskej republike a následne v júni 1994 prijala uznesenie č. 572, ktorým 
schválila Organizačné zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlast
níctva. Na základe schválenej koncepcie boli ustanovené tri základné opatrenia 
na zabezpečenie usporiadania pozemkového vlastníctva, ktorými boli obnova 
a aktualizácia evidencie pozemkového vlastníctva, využívanie pozemkového 
vlastníctva a rekonštrukcia pozemkového vlastníctva. Hoci boli za základný ná
stroj usporiadania pozemkového vlastníctva aj naďalej považované pozemkové 
úpravy, vláda svojím rozhodnutím utlmila ich realizáciu v praxi a namiesto toho 
ustanovila ako prioritu obnovu evidencie pozemkového vlastníctva.38 

V nadväznosti na to bol potom 11. júla 1995 prijatý zákon č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorý obsa
hoval nielen úpravu konania, v rámci ktorého sa mal zostaviť register obnovenej 
evidencie pozemkov obsahujúci aktuálne údaje o dovtedy v katastri nehnuteľ
ností neevidovaných vlastníckych a držobných vzťahoch, ale aj súbor opatrení 
na zamedzenie ďalšieho drobenia poľnohospodárskych a lesných pozemkov na
chádzajúcich sa v extraviláne obcí. Opatrenia na zamedzenie ďalšieho drobenia 
pozemkov sú založené na ustanovení najmenšej prípustnej výmery pozemku, 
ktorá by mohla byť výsledkom rozdelenia existujúceho pozemku alebo vytvo
renia spoluvlastníckeho podielu k existujúcemu pozemku na základe právneho 
úkonu alebo rozhodnutia súdu o vysporiadaní spoluvlastníctva, alebo rozhod
nutia o dedičstve. Ak niektorým z uvedených spôsobov vznikne pozemok alebo 
spoluvlastnícky podiel k pozemku, ktorého veľkosť by bola menšia ako zákonom 
ustanovená najmenšia prípustná výmera pozemku, tak nadobúdateľ takéhoto po
zemku alebo spoluvlastníckeho podielu k nemu môže byť sankcionovaný buď 
uložením povinnosti uhradiť ustanovený peňažný odvod, alebo neplatnosťou 

37 Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR (nelegislatívny materiál 
MPRV SR). s. 3. Dostupné na: <https://www.slovlex.sk/legislativneprocesy//SK/dokumenty/
LP2019372>.

38 Tamže.
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právneho úkonu, ktorým pozemok alebo spoluvlastnícky podiel k nemu nadobu
dol.39 Uvedené opatrenia sú aj napriek početným novelám zákona č. 180/1995 Z. z.  
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom stále platné.

Aj napriek prijatiu týchto opatrení, ktoré mali pozemkové úpravy uľahčiť, sa 
nakoniec doba ich realizácie neúmerne natiahla. Dôvodov oneskorenia ukončenia 
realizácie pozemkových úprav je pritom viacero. V prvom rade treba spomenúť, 
že od čias svojho prijatia bol zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločenstvách už viac ako 30krát novelizovaný, pri
čom jednotlivé zmeny a doplnenia sa dotkli aj vymedzenia účelu pozemkových 
úprav. Pôvodne vychádzali dôvody vykonania pozemkových úprav z potreby 
zlepšenia hospodárenia na pôde a obnovenia funkcií ekologickej stability, pričom 
primárne sa predpokladalo, že prostredníctvom pozemkových úprav sa v rámci 
celého katastrálneho územia usporiada vlastníctvo k poľnohospodárskym po
zemkom, ktoré sa aj naďalej budú používať na účely poľnohospodárskej výroby. 
Vzhľadom na prudký nárast investičných aktivít a s tým spojený rozvoj hospo
dárstva po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa následne zmenili 
aj spoločenské požiadavky na využitie pôdy. Pozemkové úpravy sa stali nástro
jom na riešenie viacerých problémov, ktoré vyplynuli z nových požiadaviek na 
využitie pôdy a s nimi spojenou potrebou usporiadania vlastníckych vzťahov 
k pôde. Ako príklad možno uviesť využitie pozemkových úprav s cieľom po
skytnutia náhrad vlastníkom pozemkov, na ktorých je zriadená záhradkárska osa
da, alebo s cieľom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami, 
ktoré prešli do vlastníctva obcí alebo vyšších územných celkov. Doba trvania 
pozemkových úprav navyše závisí aj od toho, či sa realizujú komplexné pozem
kové úpravy, ktoré sú vykonávané spravidla v celom katastrálnom území a so 
spracovaním všetkej zákonom ustanovenej dokumentácie, alebo iba jednoduché 
pozemkové úpravy v rámci časti katastrálneho územia alebo hospodárskeho ob
vodu, pri ktorých sa spravidla spracúva iba zjednodušená dokumentácia určená 
správnym orgánom. Komplexné pozemkové úpravy, na ktorých vykonaní bol 
vždy najväčší spoločenský záujem, sú preto personálne, technicky a finančne 
najnáročnejšie. Svedčí o tom, okrem iného, aj skutočnosť, že za obdobie rokov 
1992 až 1998 bolo začatých celkovo iba 136 komplexných pozemkových úprav 
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu. Za obdobie rokov 2015 až 2018 
bolo na základe uznesenia vlády SR č. 699/2015 zo 16. decembra 2015 začatých 
ďalších 105 projektov pozemkových úprav financovaných z prostriedkov štátne
ho rozpočtu, z ktorých bolo do 31. decembra 2018 ukončených 92. Hoci sa po 

39 K tomu pozri GAISBACHER, J. Základy pozemkového práva. Komentár a vykonávacie predpi-
sy. 2. vyd. Šamorín : Heuréka, 2003, s. 297  298 a 337  345.
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vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie zlepšilo financovanie projektov 
pozemkových úprav, počet začatých a ukončených projektov je vzhľadom na 
ostávajúci počet nevysporiadaných katastrálnych území stále pomerne nízky. Za 
obdobie rokov 2003 až 2019 sa totiž z európskych prostriedkov začalo financo
vať dohromady iba 356 projektov komplexných pozemkových úprav, z ktorých 
sa ale na druhej strane ukončilo až 347.40

Vzhľadom na pomalé tempo realizácie pozemkových úprav a pretrvávajúci 
stav extrémnej rozdrobenosti pozemkového fondu na Slovensku41 nakoniec Mi
nisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v auguste 2019 predložilo na 
rokovanie vlády nelegislatívny materiál s názvom Návrh opatrení na urýchlené 
vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý obsahoval návrhy dvoch variantov 
opatrení, ktorých prijatie by malo byť schopné ukončiť pozemkové úpravy vo 
všetkých zvyšných katastrálnych územiach na Slovensku v horizonte 20 alebo 
30 rokov. Podstatou opatrení je predovšetkým vytvorenie dostatočne finančne, 
personálne a odborne zabezpečeného inštitucionálneho systému špecializovanej 
štátnej správy, ktorý by sa z hľadiska vymedzenia jej pôsobnosti zameriaval vý
hradne na vykonávanie pozemkových úprav a s nimi spojenej agendy. Súčasťou 
týchto opatrení je potom aj novelizácia zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, po
zemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách a zákona č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, prostredníc
tvom ktorej by sa mali vytvoriť predpoklady pre hladkú realizáciu sledovaného 
zámeru. V konečnom dôsledku by tak na základe týchto opatrení mali dokončiť 
pozemkové úpravy vo zvyšných 3 103 katastrálnych územiach, ktoré zahŕňajú 
celkovú výmeru 4 019 108 ha pôdy, čo predstavuje necelých 82 % z celkovej 
rozlohy Slovenskej republiky.42 

Z predložených variantov opatrení bol 20ročný variant síce časovo kratší, 
avšak z hľadiska potrebných finančných prostriedkov bol drahší vzhľadom na 
potrebu zamestnania, vyškolenia a technického vybavenia väčšieho počtu nových 

40 Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR (nelegislatívny materiál 
MPRV SR). s. 4  6. Dostupné na: <https://www.slovlex.sk/legislativneprocesy//SK/doku
menty/LP2019372>.

41 Vtedajšia ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Gabriela Matečná, v rozhovore pre 
denník Pravda uviedla, že v súčasnosti je na Slovensku 8,4 milióna parciel, 4,4 milióna evidova
ných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov, pričom priemerný počet 
spoluvlastníkov na jednu parcelu je 11,93 a, naopak, jeden vlastník v priemere vlastní 22,74 par
cely. Pozri Vlastníkom pôdy pomôžu pozemkové úpravy. In Špeciál prílohy Užitočná Pravda. 
Pôda - príručka pre majiteľov pozemkov. Pravda. 28. 8. 2019, s. 10.

42 Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR (nelegislatívny materiál 
MPRV SR). s. 19  32. Dostupné na: <https://www.slovlex.sk/legislativneprocesy//SK/doku
menty/LP2019372> 
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úradníkov špecializovanej štátnej správy. Vláda SR preto na svojom zasadnu
tí 21. augusta 2019 uznesením č. 358/2019 schválila z časového hľadiska síce 
dlhší, no v porovnaní s 20ročným variantom finančne menej náročný 30roč
ný variant opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav, ktorý štátny 
rozpočet zaťaží celkovou sumou 1 093 000 000 eur pri priemerných ročných 
výdavkoch odhadovaných na sumu 36 400 000 eur.43 Týždeň po schválení uvede
ných opatrení vtedajšia ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Gabriela 
Matečná, verejne ohlásila, že v nasledujúcich 30tich rokoch by mal štát kaž
doročne spustiť pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach vyberaných 
na základe vlastníckych kritérií (napr. počet parciel na jedného vlastníka, počet 
vlastníkov na jednu parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na hektár 
a pod.), užívacích kritérií (napr. počet žiadateľov o priame podpory, počet mla
dých farmárov, podiely výmery podnájomných pozemkov a pod.) a mimorezort
ných kritérií (napr. podpora najmenej rozvinutých okresov, podpora plánovaného 
budovania infraštruktúry, podpora zadržiavania vody v krajine a pod.).44 Hoci 
sa schválenie 30ročného variantu vládneho plánu na ukončenie pozemkových 
úprav na Slovensku stretlo s pozitívnou odozvou zástupcov poľnohospodárov 
a potravinárov45, je v súčasnosti otázne, či aj tento plán nakoniec nestroskotá 
na nedostatku financií, ktoré budú potrebné na sanáciu problémov v iných ob
lastiach národného hospodárstva v dôsledku negatívnych dopadov celosvetovej 
pandémie ochorenia COVID19.

1.3 Ciele predkladanej monografie

Ako sme v predchádzajúcich podkapitolách mohli vidieť, mnohé súčasné pro
blémy slovenského pôdohospodárstva majú svoj pôvod v minulosti. No hoci sa 
súčasné vlády snažia navrhovať a prijímať také opatrenia na ich riešenie, ktoré 

43 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 358 z 21. augusta 2019 k Návrhu opatrení na urýchlené 
vykonanie pozemkových úprav v SR. Dostupné na: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Resoluti
on/17842/1>; Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR (nelegislatívny 
materiál MPRV SR). s. 31. Dostupné na: <https://www.slovlex.sk/legislativneprocesy//SK/
dokumenty/LP2019372>.

44 Vlastníkom pôdy pomôžu pozemkové úpravy. In Špeciál prílohy Užitočná Pravda. Pôda - prí-
ručka pre majiteľov pozemkov. Pravda. 28. 8. 2019, s. 10.

45 Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Emil Macho, sa pre denník 
Pravda vyjadril, že: „Na vládou odobrené komplexné úpravy sme čakali 30 rokov. Oceňujeme 
pozitívny postoj vlády SR k tejto téme. Komplexné pozemkové úpravy nielenže vyriešia vlastnícke 
vzťahy na pôde, ale aj vzhľad krajiny,“ pričom vyzval všetky budúce vlády, aby pozemkové 
úpravy nepodceňovali a s potrebnými finančnými prostriedkami každý rok rátali pri zostavovaní 
štátneho rozpočtu na ďalší kalendárny rok. Tamže, s. 11.
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majú čo najviac zohľadňovať potreby súčasnej spoločnosti a hospodárstva, ako 
aj princípy európskeho práva, pri hlbšom štúdiu uvedených zákonov a nelegis
latívnych materiálov sa každý „zasvätený čitateľ“ nebude vedieť zbaviť pocitu 
akéhosi déjà vu.

Nedostupnosť pôdy pre nesolventných malých a stredných roľníkov či 
bezzemkov v dôsledku jej akumulácie v rukách nemeckej, rakúskej či maďarskej 
aristokracie alebo dokonca domácich veľkostatkárov bola pre našich predkov 
pred sto rokmi rovnako existenčným problémom ako pre súčasných mladých 
farmárov, ktorí sa v poľnohospodárstve snažia presadiť v nerovnom konkuren
čnom boji s domácimi a zahraničnými agrobarónmi a podnikateľskými gigantmi. 
Tak, ako to robili ich predchodcovia z obdobia prvej Československej republiky, 
aj predstavitelia súčasnej slovenskej politickej scény sa snažia nájsť odpoveď na 
otázku spravodlivého rozdelenia pozemkového vlastníctva a tiež spôsob, ako sa 
efektívne vysporiadať s vplyvom zahraničných vlastníkov na slovenské poľno
hospodárstvo. Značne vysoký počet drobných parciel, ktoré v prostredí preľud
neného slovenského vidieka prvej polovice 20. storočia nedokázali uživiť svojich 
vlastníkov a ich mnohopočetné rodiny, trápia slovenský vidiek aj po sto rokoch, 
hoci dnes prináša rozdrobenosť pôdy trochu iné úskalia ako kedysi. Vlastné „tr
pasličie“ parcely zdedené po niekoľkých generáciách predkov a zdieľané v spo
luvlastníctve s vlastnými príbuznými alebo dokonca aj s cudzími ľuďmi, sú dnes 
pre tých, ktorí by aj chceli na nich hospodáriť, často bezcenné, pretože bez dok
úpenia alebo prenajatia ďalšej pôdy by im ich obrábanie neprinieslo žiadny zisk. 
A na zväčšovanie pozemkového vlastníctva súčasní roľníci spravidla nemajú 
dostatok prostriedkov rovnako ako ich predkovia. Štát sa v minulosti snažil po
môcť pozemkovými reformami, ktoré roľníkom prinášali prísľub prídelu aristo
kratom, veľkostatkárom, cudzincom či iným „nepriateľom“ národa vyvlastnenej 
pôdy s cieľom zväčšenia ich statkov na životaschopnú veľkosť. Pozemkovými 
reformami sa tiež politici snažili určiť majetkový strop ako garanciu skutočne 
spravodlivého prerozdelenia pôdy a často tiež plánovali sceľovanie pôdy do väč
ších lánov, ktoré by slúžili k zakladaniu rentabilných stredných podnikov alebo 
neskôr dokonca k poľnohospodárskej veľkovýrobe. Ozvena mnohých agitač
ných hesiel, ktoré naši predkovia počuli v prvej polovici 20. storočia, sa ešte 
i dnes ozýva na stránkach niektorých legislatívnych návrhov či v pléne Národnej 
rady SR. Súčasní politici a odborníci by si však pri tvorbe zákonov a príprave 
rôznych opatrení mali klásť otázku, ktorá dnes znie trochu inak než pred sto 
rokmi, keď vtedajšie generácie politikov prijímajúcich reformné zákony viedli 
prostých občanov do úplného neznáma. Dnes totiž stojíme pred otázkou, či si 
pri prijímaní opatrení na riešenie aktuálnych problémov v našom pôdohospo
dárstve vieme vziať z činov našich predchodcov ponaučenie a rozpoznať v nich  
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hrozbu, či naopak, inšpiráciu. A práve k zodpovedaniu tejto otázky chce prispieť 
predkladaná monografia.

Keďže sme v rámci tejto kapitoly na základe analýzy platnej i pripravovanej 
legislatívy identifikovali ako najväčšie problémy súčasného slovenského pôdo
hospodárstva a pozemkového práva koncentráciu vlastníctva poľnohospodárskej 
pôdy, odliv vlastníctva poľnohospodárskej pôdy do zahraničia a rozdrobenosť 
pôdy, budeme sa v ďalších kapitolách snažiť poukázať na historické korene tých
to problémov, ako aj opatrenia prijímané na ich riešenie. Na tento účel budú 
na nasledujúcich stránkach postupne prezentované čiastkové závery autorovho 
staršieho výskumu z obdobia rokov 2013 až 2016 zameraného na problematiku 
vývoja vybraných inštitútov pozemkového práva a realizáciu pozemkových re
foriem na území Slovenska v prvej polovici 20. storočia. Druhá a tretia kapitola 
budú preto založené na podstatnej časti obsahu autorovej dizertačnej práce, ktorú 
na tému Vývoj inštitútu vlastníckeho práva na Slovensku v rokoch 1918 - 1950 
obhájil v roku 2016, a posledná štvrtá kapitola bude obsahovať štúdiu o štátnych 
opatreniach proti drobeniu pôdy z rokov 1945 až 1964, ktorú autor v roku 2016 
publikoval pod názvom Postoj štátu k otázke drobenia pozemkového vlastníc-
tva v Československu v rokoch 1945 - 1964 v zborníku Právno-historické tren-
dy a výhľady I. vydávanom Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. 
Z hľadiska členenia obsahu tejto monografie treba preto podotknúť, že každá 
kapitola poskytuje súbor samostatne zužitkovateľných informácií ohľadom spra
covanej čiastkovej témy, pričom tematicky sú jednotlivé kapitoly, počnúc druhou 
kapitolou, za sebou radené tak, aby dohromady vytvárali komplexný a chronolo
gicky na seba nadväzujúci obraz o historickom vývoji najpálčivejších problémov, 
ktoré sužujú slovenské pôdohospodárstvo dodnes.

Ako prvý bude sprostredkovaný pohľad na zmeny vo vlastníckych vzťahoch 
k pôde v období rokov 1848 až 1918. Predmetom skúmania teda bude obdobie, 
kedy na Slovensku došlo k prevodu vlastníctva k významnej časti poľnohos
podárskej a lesnej pôdy z pôvodných zemepánov na ich bývalých poddaných. 
Na základe analýzy týchto majetkových presunov budú lepšie viditeľné príčiny 
vzniku rozdrobenosti pôdy, čo pre vtedajšie vidiecke obyvateľstvo v mnohých 
ohľadoch pôsobilo až fatálne. Poznanie zákonitostí vývoja pozemkového vlast
níctva a držby do roku 1918 potom umožní ľahšie porozumieť nasledujúcemu 
výkladu venovanému trom pozemkovým reformám, ktoré boli zrealizované 
v rokoch 1919 až 1950. Na základe ich podrobnejšieho rozboru odhalíme nielen 
materiálne príčiny a ideály, ktoré tieto reformy uviedli do pohybu, ale aj konkrét
ne opatrenia, prostredníctvom ktorých sa malo zaistiť spravodlivé prerozdelenie 
pôdy medzi drobných roľníkov. Osobitnú pozornosť pritom budeme venovať 
opatreniam, ktorými štát obmedzil dispozičné a užívacie oprávnenia vlastníkov 
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pôdy, ako tomu bolo napríklad pri zavádzaní inštitútu tzv. nedielneho gazdov
stva, ktorý bol fenoménom typickým nielen pre medzivojnové obdobie. Okrem 
vtedajšieho Československa sa totiž s podobným právnym inštitútom slúžiacim 
k obmedzeniu deliteľnosti poľnohospodárskej pôdy môžeme stretnúť vo zvyš
ku súdobej Európy, ako aj napríklad v súčasnom Rakúsku. Nakoniec neopome
nieme ani sceľovanie pôdy, ktoré sa stalo dominantným prostriedkom boja proti 
drobeniu pôdy na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia. Teda v čase, kedy malo 
dopomôcť k vytvoreniu ucelených poľnohospodárskych pozemkov, ktoré mali 
novozakladaným jednotným roľníckym družstvám slúžiť na zabezpečenie poľ
nohospodárskej veľkovýroby. Tým bude symbolicky ukončený exkurz do jed
ného celého obdobia, ktorého hospodárske a právne pomery sú azda najspôsobi
lejšie poskytnúť východisko pre rozumné porovnanie so súčasnosťou. Pri štúdiu 
nasledujúcich kapitol pritom netreba zabudnúť na to, že predkladaná monografia 
si nekladie za svoj cieľ hľadať riešenia dnešných problémov hlboko v minulosti 
či formulovať konkrétne legislatívne návrhy alebo odporúčania. To už autor po
necháva na samotných čitateľoch. Jej ambíciou je preto skôr byť akýmsi zrozu
miteľným sprievodcom pre súčasných odborníkov i laikov, ktorí si pri hľadaní 
odpovedí na svoje otázky chcú vziať ponaučenie zo skúseností tých, ktorí si už 
podobné otázky kládli dávno pred nimi.
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2 VÝVOJ VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV 
K PÔDE V ROKOCH 1848 AŽ 1918

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, pôvod rozdrobenosti pôdne
ho fondu na Slovensku, ako aj koncentrácia vlastníctva poľnohospodárskej pôdy 
sú fenoménmi, ktoré majú svoje korene v nie až tak vzdialenej minulosti. Súčas
nú podobu vlastníckych vzťahov k pôde významným spôsobom ovplyvnili roz
siahle vlastnícke presuny, ku ktorým došlo v súvislosti s vypuknutím revolúcie 
v Uhorsku v roku 1848, ktorej dôsledkom bola transformácia dovtedy feudálnej 
spoločnosti na spoločnosť občiansku. Reformne orientovaným kruhom maďar
skej aristokracie sa vďaka revolúcii podarilo presadiť do praxe viaceré zásadné 
zmeny v právnej regulácii hospodárskeho života spoločnosti, ktoré zahŕňali li
beralizáciu koncepčného nastavenia inštitútu vlastníckeho práva a taktiež libe
ralizáciu trhu s pôdou. V podmienkach rodiacej sa kapitalistickej hospodárskej 
sústavy bolo kľúčové odstrániť všetky relikty feudalizmu, ktoré by mohli brániť 
voľnému disponovaniu s výrobnými prostriedkami predstavujúcimi hodnotný 
kapitál. V prostredí konzervatívneho a prevažne agrárne orientovaného Uhor
ska však spoločenskoekonomická transformácia prebiehala iba veľmi pomaly. 
Zmeny vlastníckych vzťahov k pôde, ku ktorým došlo v rozmedzí rokov 1848 až 
1918, boli preto veľmi pozvoľné, a napriek tomu, že umožnili prevod vlastníctva 
k pôde na bývalých poddaných, nakoniec vytvorili stav zvýhodňujúci veľkostat
károv pred chudobnými vidieckymi maloroľníkmi. Revolučné zmeny teda neboli 
až tak revolučné, v dôsledku čoho sa pre malých a stredných roľníkov nevyho
vujúci stav rozdelenia pôdy stal po roku 1918 impulzom pre uskutočnenie zá
sadnejšej pozemkovej reformy v podmienkach prvej Československej republiky.

2.1 Vlastníctvo pôdy na pomedzí feudalizmu 
a hospodárskeho liberalizmu

Uhorské vecné právo prešlo v období rokov 1848 až 1918 dovtedy nevídaným 
vývojom, ktorý odštartovala revolúcia z rokov 1848/1849 a ktorý sa niesol 
predovšetkým v znamení zásadných zmien v dovtedy feudálnom usporiadaní 
vlastníckych vzťahov k pôde, ktoré boli založené na vecnoprávnych inštitútoch 
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aviticity, donačnej sústavy a deleného vlastníctva (mestské a urbárske pozemko
vé majetky).46 Protifeudálne ladený politický program maďarských liberálnych 
politikov zo 40. rokov 19. storočia v právnej rovine sledoval vytvorenie jed
notného a všeobecne platného súkromnoprávneho inštitútu vlastníckeho práva 
umožňujúceho zrovnoprávnenie jednotlivých foriem vlastníctva.47 Na tento účel 
uhorská právna veda a aplikačná prax po roku 1848 v podstatnej miere prebra
li terminológiu rakúskeho vecného práva obsiahnutú vo Všeobecnom občian
skom zákonníku z roku 1811. Išlo o základný predpoklad odstránenia rozdielov 
medzi existujúcimi formami vlastníctva a zabezpečenia podmienok pre pokojné 
užívanie majetkov ich vlastníkmi.48 Hlavným cieľom týchto parciálnych práv
nych opatrení bolo prispieť k transformácii stavovskej feudálnej spoločnosti na 
občianskoburžoáznu spoločnosť49 a k transformácii zaostalého agrárneho hos
podárstva na trhové hospodárstvo založené na priemyselnej výrobe a voľnom 

46 LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Iura Edition, 2002, s. 224  225 
a 403  408.

47 KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska (1000 - 1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 
v Prešove, 2013, s. 535  536. Tieto myšlienky rezonovali aj u slovenských politikov, čoho 
dokladom sú aj slová Ľudovíta Štúra, ktorý na poslednom stavovskom sneme v decembri roku 
1847, okrem iného, povedal, že: „Zeme chudobného ľudu nie sú jeho, ako aj zemskí páni nemôžu 
svoje majetky nepohnuté za svoje slobodné považovať a tak na nich priemysel skvitnúť nemô-
že. (...) Toto je hlavná príčina našej chudoby, ale najmä chudoby obecného ľudu. (...) Istotne 
budúcnosť našej vlasti závisí aj od odstránenia urbárskych pomerov. V krajine, kde feudálneho 
poddanstva nieto, panuje pokoj a bezpečnosť, (...) Nech sa len najprv zruší právo starotčizne  
(t. j. aviticity  pozn. autora), teda moc majetku sa do iných rúk dostane, a s majetkom sú obyčaj-
ne spojené aj práva politické.“ Štúrova reč na Uhorskom sneme vo veci zrušenia poddanstva. In 
SIVÁK, F. Pramene a dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSFR. I. diel. Bratislava : 
Univerzita Komenského, 1992, s. 123  125.

48 ŠTENPIEN, E. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnická fakulta, 2011, s. 58 a nasl.

49 Priznanie ústavnou cestou garantovaných základných práv a slobôd všetkým občanom bez roz
dielu predstavovalo pokrokový demokratizujúci trend smerujúci k vytvoreniu občianskej spo
ločnosti. Avšak šľachte a buržoázii ako vedúcim silám revolučných zmien sa podarilo zachovať 
si svoje mocenské a spoločenské postavenie, a to aj napriek tomu, že: „Väčšina obyvateľstva 
prijala novoty s nadšením, lebo panovalo všeobecné presvedčenie, že niekdajší poddaní sa stanú 
pánmi.“ MRVA, I., SEGEŠ, V. Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava : Prefekt, 2012, s. 266. 
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obchode s nehnuteľnosťami. Pandektistami50 vytvorená moderná konštrukcia 
vlastníckeho práva, vychádzajúca z rímskoprávneho konceptu absolútneho práv
neho vzťahu vlastníka k veci patriacej tak do jeho výlučnej moci, však nebola 
prijatá bezvýhradne. Vlastníci síce boli vo všeobecnosti chápaní ako osoby dis
ponujúce najvyššou právnou mocou nad vecou, ktorá im umožňovala s vecou 
nakladať, mať ju v držbe, užívať ju a taktiež zamedziť každému neoprávnené
mu rušeniu tohto stavu zo strany tretích osôb,51 no uhorský právny poriadok po 
roku 1848 paralelne so všeobecným vymedzením inštitútu vlastníckeho práva 
stále obsahoval viacero feudálnych reliktov. Boli nimi jednak osobitné formy 
spoluvlastníctva, ako napríklad urbárske spoločenstvá a komposesoráty, ako aj 
súkromnoprávny inštitút fideikomisu. Nenaplnenie pôvodnej idey budovania 
univerzálneho inštitútu vlastníckeho práva následne so sebou prinieslo komplex 
praktických dôsledkov.

50 Ako pandektisti sú označovaní berlínsky profesor Friedrich Carl von Savigny (1779  1861), 
zakladateľ právnofilozofického smeru nazývaného „historická právna škola“, a jeho nasledov
níci, ktorí v opozícii proti prirodzenoprávnej škole a hnutiu presadzujúcemu kodifikáciu súkrom
ného práva presadzovali myšlienku, že daná doba nebola ešte zrelá na vytvorenie kodifikácie 
nemeckého občianskeho práva, pričom ak by aj boli vhodné podmienky, kodifikácia by bola 
možná až po komplexnom historickom spracovaní práva. Pandektisti vychádzali z predpokladu, 
že právo tvorí tzv. „duch ľudu“, ktorý sa v starých kultúrach prejavoval vo forme zvykového 
práva a v spoločnostiach na vyššom stupni kultúrneho vývoja v súdnej praxi a právnej vede, 
ktoré právo ďalej rozvíjali. V ponímaní pandektistov potom bolo úlohou zákona iba doplniť 
právo, ktoré vzniklo „organicky“ pôsobením „ducha ľudu“, nie toto právo nahradiť. Pandektisti 
preto pracovali s historickými prameňmi práva, ktoré sa ich novým spracovaním snažili učiniť 
použiteľnými pre platné právo a modernú spoločnosť. Názov právnofilozofického smeru pan
dektistiky sa pritom odvodzuje od skutočnosti, že Savigny a jeho žiaci si za základ svojej práce 
vzali Pandectae, čiže časť Justiniánskej kodifikácie rímskeho práva obsahujúcu úpravu rímske
ho súkromného práva. OGRIS, W., OLECHOWSKI, T. Prvky európskej právnej kultúry. Časť II. 
19. a 20. storočie. Bratislava, Viedeň : Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 99 a 101.

51 ŠTENPIEN, E. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafári
ka v Košiciach, Právnická fakulta, 2011, s. 71  72. Kontinuitu takto konštruovaného inštitútu 
vlastníckeho práva badáme na území Slovenska aj v období po roku 1918, čo potvrdzuje najmä 
výklad významných slovenských právnych vedcov vychádzajúcich z právneho stavu v období 
20. až 40. rokov 20. storočia, t. j. primárne z recipovaných bývalých uhorských noriem. Naprí
klad Štefan Luby: „Právo vlastníctva je všeobecná, priama, právna moc nad vecou,“ pričom 
„všeobecnosť“ Luby definuje ako moc vlastníka „vecou po každej stránke a každým smerom 
voľne nakladať a v dôsledku toho môže zásadne každého vylúčiť z akéhokoľvek vplývania na vec 
alebo nakladania vecou, pokiaľ len niekto nenadobudol nejaké právo, ktorým je vlastníctvo ob-
medzené“ (LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva. 3. vyd. Šamorín : Heuréka, 2002, 
s. 100); Vladimír Fajnor a Adolf Záturecký: „Právo vlastníctva je najvyššou právnou mocou nad 
vecou; vlastník môže výlučne a voľne nakladať vecou ako svojou v tom smysle, že všetko môže 
s ňou učiniť, čo zákon nezabraňuje a vylúčiť môže na ňu namierený každý cudzí zásah, na ktorý si 
iné osoby proti nemu práva nenadobudli“ (FAJNOR, V., ZÁTURECKÝ, A. Nástin súkromného 
práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. 3. vyd. Šamorín : Heuréka, 1998, s. 74).
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Z právneho hľadiska možno odstraňovanie feudálnych vecnoprávnych in
štitútov hľadať v čase revolúcie 1848/1849. Zákonné články IX a XV/1848 však 
priniesli len rámcovú úpravu riešenia otázok spojených so zrušením urbárskej 
a donačnej sústavy. Navyše, vzhľadom na absenciu explicitného výroku o zru
šení týchto sústav v menovaných zákonných článkoch neexistovala zhoda na ich 
interpretácii pre potreby aplikačnej praxe.52 Dôkladnejšiu úpravu tak predstavujú 
až patent o dedovizni z 29. novembra 1852 a urbársky patent z 2. marca 1853, 
ktoré boli vydané rakúskym cisárom po potlačení revolúcie. Praktickými dôsled
kami týchto predpisov nebolo len zrušenie urbárov, inštitútu aviticity a donačnej 
sústavy kráľovských a palatinálnych donácií spolu s právom fiscality (odúmrti). 
Nastala aj zmena vlastníckych vzťahov k urbárskym a donačným majetkom a vy
tvorenie priestoru pre postupné uzákonenie nového právneho režimu pre tieto 
kategórie majetkov.53

Zrušenie urbárskej sústavy prinieslo zmeny vo vlastníctve majetkov, ktoré mali 
v minulosti niekdajší urbárski poddaní zverené od zemepána do užívania na zá
klade tzv. pánskeho nájmu (maď. úrbér).54 Išlo o viaceré druhy nehnuteľností 
bližšie špecifikované až v neskoršej legislatíve55, avšak najčastejšie reprezento
vané: 
 – urbárskymi usadlosťami (označované ako „sessie“ z lat. fundus sessionis 

alebo maď. jobbágytelek) zahŕňajúcimi intravilán (pozemok s domom spolu 
so záhradou, dvorom a záhumním do výmery 1 katastrálneho jutra spravidla 

52 Pri otázke zrušenia donačnej sústavy v zásade existovali dva právne názory. Podľa prvého zru
šenie donačnej sústavy implicitne vyplývalo z výslovného zrušenia aviticity. Druhý právny ná
zor zasa viazal zrušenie donačnej sústavy až na jeho výslovné zrušenie patentom o dedovizni  
z 29. novembra 1852. GÁBRIŠ, T. Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 
1861. Monografická štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014,  
s. 127.

53 ŠTENPIEN, E. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnická fakulta, 2011, s. 75  76; HORÁK, J. Urbárské a příbuzné poměry na 
Slovensku. In Právny obzor. 1923, roč. VI, s. 233  234.

54 V odbornej literatúre sa stretávame s prekladom maďarského pojmu „úrbér“ do slovenčiny v po
dobe „panský nájom“ (ŠTENPIEN, E. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Univer
zita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2011, s. 75). Vychádza sa pritom 
z maďarského koreňa slova, ktoré možno rozložiť na dva samostatné pojmy, ktorých význam je 
nasledujúci: „úr“ = pán, „bér“ = dávka, poplatok. Do úvahy ešte pripadá latinský terminus tech-
nicus „urbarium“ vyjadrujúci súhrn ustanovení o poddanskom pomere (HORÁK, J. Urbárské 
a příbuzné poměry na Slovensku. In Právny obzor. 1923, roč. VI, s. 174).

55 Zákonný článok LIII/1871 o úprave pomerov bývalých urbárnikov, zákonný článok XII/1877 
(novela predchádzajúceho predpisu) a zákonný článok XXXIX/1908.
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v užšom obvode obce56) a extravilán [poľnohospodárska pôda v podobe polí 
(16  40 katastrálnych jutár) a lúk (6  22 katastrálnych jutár)57], a taktiež

 – ostatnými pozemkami, ktoré boli užívané spolu s urbárskymi usadlosťami 
a tvorili tak príslušenstvo týchto usadlostí, sledujúce ich právny režim (napr. 
lesy, pastviny, klčoviská alebo eventuálne aj želiarske a domkárske majetky 
spolu s inou pôdou v extraviláne, ktoré bolo možné v príslušnej župe započí
tať do urbárskej usadlosti).58

Pred rokom 1848 boli vlastníkom týchto majetkov zemepáni. Vlastníci túto pôdu 
dávali do užívania svojim poddaným, a to výmenou za poskytovanie poddan
ských peňažných a naturálnych dávok určovaných urbármi. Zemepáni si pritom 
ponechali výlučné vlastníctvo pôdy, čo po právnej stránke znamenalo, že hoci 
mal poddaný pôdu v držbe a taktiež z nej poberal úžitky, nedisponoval ani len 
vlastníctvom úžitkov (lat. dominium utile), a tým pádom ani žiadnymi prostried
kami právnej ochrany vlastníctva.59 Urbársky patent z 2. marca 1853 následne 
uzákonil prevod výlučného a ďalšími povinnosťami či záväzkami voči bývalým 
zemepánom nezaťaženého vlastníckeho práva k urbárskym usadlostiam na býva
lých urbárskych poddaných. 

Ešte v roku 1849 začal na základe cisárskeho nariadenia proces zapisovania 
bývalých urbárskych pozemkov do pozemkovej knihy, čo malo oficiálne potvr
diť platnosť zmien vlastníckych pomerov.60 Podrobnejšej reglementácii právneho 

56 Platí, že 1 katastrálne jutro = 0,5755 ha. HÚŠČAVA, A. Poľnohospodárske miery na Slovensku. 
Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1972, s. 100.

57 Teda cca 9,2 až 23 ha pri poliach a cca 3,5 až 12,7 ha pri lúkach. Prepočet a zaokrúhlenie usku
točnil autor tejto monografie.

58 LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Iura Edition, 2002, s. 406 a nasl.; 
ŠTENPIEN, E. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnická fakulta, 2011, s. 75  76; HORÁK, J. Urbárské a příbuzné poměry na 
Slovensku. In Právny obzor. 1923, roč. VI, s. 238  240.

59 HORÁK, J. Urbárské a příbuzné poměry na Slovensku. In Právny obzor. 1923, roč. VI, s. 169  
170 a 238; čl. 30 § 7 tretej časti Tripartita: „(...) lebo sedliak nemá na pozemky svojho zemepána 
ohľadom ich dedenia okrem odmeny a hodnoty svojej práce žiadne právo, ale úplné vlastníctvo 
zeme patrí a prináleží zemepánovi.“ ŠTENPIEN, E. Tripartitum. Bratislava : Euro Kodex, 2008, 
s. 285. Po dôkladnej analýze názorov dobových i neskorších právnych odborníkov Karol Rebro 
definoval pomer urbárskych poddaných k urbárskym usadlostiam ako vzťah dedičného a odplat
ného užívania bez dispozičného oprávnenia k podstate (t. j. k pôde) pre úkony inter vivos i mortis 
causa, pričom obsahom tohto vzťahu bolo výlučne poľnohospodárske obrábanie pôdy tvoriacej 
urbársku usadlosť. Samotné užívanie však nezaručovalo urbárskemu poddanému držbu a s ňou 
spojenú právnu ochranu držby, čím sa toto špecifické ius utendi podľa Karola Rebra kvalitatívne 
rovnalo detencii. V takejto podobe sa právna úprava urbárskeho poddanstva udržala od reforiem  
Márie Terézie až do revolúcie v roku 1848. REBRO, K. Urbárska regulácia Márie Terézie 
a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku. Bratislava : SAV, 1959, s. 267  276 a 444  454.

60 ŠTENPIEN, E. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnická fakulta, 2011, s. 76.
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režimu do vlastníctva prevedených majetkov bývalých urbárskych poddaných 
sa však zákonodarca venoval až po turbulentných politických udalostiach 50.  
a 60. rokov 19. storočia. 

Výsledkom bol zákonný článok LIII/1871 o úprave pomerov bývalých ur
bárskych poddaných prvýkrát presne definujúci jednotlivé kategórie urbárskych 
majetkov, ako aj rozsah vlastníckych oprávnení bývalých urbárskych poddaných. 
Ustanovenie § 2 citovaného predpisu opätovne potvrdilo už skôr uznanú zása
du, že bývalí urbárski poddaní disponujú úplným a neobmedzeným vlastníckym 
právom k svojim majetkom.61 Pre vytvorenie voľného trhu s nehnuteľnosťami 
bolo tiež významné zrušenie podstatnej časti menších regálnych práv62 bývalých 
zemepánov (§ 5) viaznucich na urbárskej pôde, ako aj zrušenie akýchkoľvek 
rozdielov medzi poddanskými a zemepanskými majetkami (§ 84). Okrem celko
vej zdĺhavosti procesu prevodu urbárskych majetkov do vlastníctva bývalých ur
bárskych poddaných bola z hľadiska efektívneho napĺňania cieľov spoločen skej 
a ekonomickej transformácie problematická hlavne neúplnosť tohto procesu.

Prevod výlučného vlastníckeho práva sa totiž týkal len urbárskych usadlos
tí. Príslušenstvá urbárskych usadlostí, ako boli lesy, pasienky, lúky, klčoviská 
a pod., boli vzhľadom na v minulosti praktizovaný kolektívny spôsob ich uží
vania urbárskymi obcami prevedené do kolektívneho vlastníctva bývalých ur
bárskych poddaných vytvorením osobitnej formy spoluvlastníctva v podobe ur
bárskych spoločenstiev.63 Tento proces sa týkal najmä bývalých zemepanských 
lesov a pasienkov, keď obyvatelia jednotlivých urbárskych obcí nadobudli podľa 
miery využívania lesov a pastvín v minulosti spoluvlastnícky podiel k týmto dru
hom majetkov. Súhrn osôb disponujúcich spoluvlastníckymi podielmi na lesoch 
a pastvinách potom tvoril urbárske spoločenstvo, ktoré bolo buď organizova
né vo forme právnickej osoby, alebo v prípade absencie takejto právnej formy 

61 „Následkom odstránenia urbárskeho sväzku zákonami roku 1848 bývalí poddaní ohľadom 
v rukách jejich nachádzajúceho sa zemského majetku (urbárskych kolonikálskych a urbár-
skych želiar skych pozemkoch) úplným vlastníckym a slobodne nakladajúcim právom vládzu.“  
LACLAVÍKOVÁ, M., ŠVECOVÁ, A. Pramene práva na území Slovenska II. (1790 - 1918). 
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 338.

62 Pojem „menšie regálne práva“ je súhrnným označením druhu vecných práv k cudzej veci, ktoré 
predovšetkým v období feudalizmu poskytovali výlučné právo ich nositeľa (spravidla zemepá
na) na výkon určitej hospodárskej činnosti alebo oprávnenie požadovať za výkon určitej činnosti 
poplatok. V praxi sme sa tak stretávali s menšími regálnymi právami v podobe práva výča
pu, práva výseku mäsa, práva mlynu, práva organizovať trh, mýtneho práva či práva prevozu. 
BEŇA, J., GÁBRIŠ, T. Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918). Bratislava : Univer
zita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016, s. 145.

63 HORÁK, J. Kolektivní vlastnictví na Slovensku a Podkarpatské Rusi. In Právny obzor. 1930, 
roč. XIII, s. 155; HORÁK, J. Urbárské a příbuzné poměry na Slovensku. In Právny obzor. 1923, 
roč. VI, s. 244.
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vystupovalo ako urbárska obec s richtárom (starostom) na poste štatutára urbár
skeho spoločenstva.64

Kolektívne vlastníctvo bývalých zemepanských lesov a pasienkov bolo z hľa
diska dispozičnej slobody spoluvlastníkov značne obmedzujúce. Je síce pravda, 
že v súvislosti s užívaním lesov a pasienkov bolo pôvodným zámerom zachovanie 
existujúcich práv a ochrana hospodárskych záujmov bývalých urbárskych pod
daných,65 avšak na druhej strane boli jednotliví spoluvlastníci pri užívaní majetku 
urbárskeho spoločenstva obmedzovaní rozhodnutiami ostatných spoluvlastníkov 
pri spoločnej a nerozdielnej správe majetku. Zrušenie urbárskeho spoločenstva 
rozdelením majetku medzi jednotlivých spoluvlastníkov in natura bolo prípustné 
len vo výnimočných prípadoch a len so súhlasom príslušného štátneho orgánu. 
Člen urbárskeho spoločenstva teda nebol výlučným vlastníkom majetkovej pod
staty. Výlučné vlastnícke právo mal len k svojmu ideálnemu spoluvlastníckemu 
podielu, s ktorým mohol slobodne disponovať.66 Na jednej strane tak síce bývalí 
urbárski poddaní získali výlučné vlastníctvo k pre nich najvýznamnejším urbár
skym usadlostiam, no na druhej strane časť hospodársky významných majetkov 
v podobe lesov a pasienkov bola obmedzená režimom kolektívnej správy, ktorý 
konzervoval feudálne pomery spred roku 1848. 

Pretrvávajúci de facto feudálny režim úpravy vlastníctva pôdy pritom nebol 
spojený len s urbárskymi pozemkami. V Uhorsku sa po roku 1848 stretávame 
aj s bývalými poddanými, ktorých právne postavenie je možné definovať ako 
pomery príbuzné urbárskym pomerom. Išlo najmä o kategóriu tzv. dvorských 
želiarov, ktorí na rozdiel od bývalých urbárskych poddaných nemali v držbe ur
bárske usadlosti, ale želiarske dvorské usadlosti a iné druhy neurbárskej pôdy 
(klčoviská, pasienky, desiatkové vinice a pod.). Želiarske dvorské usadlosti boli 
v porovnaní s urbárskymi usadlosťami tvorené zemepanskou, t. j. „dvorskou“ 
pôdou. Želiari k nej nadobudli držbu na základe súkromnoprávnej nájomnej 
zmluvy so zemepánom, ktorej predlžovaním alebo obnovovaním z generácie na 
generáciu nadobudol nájom dedičnú povahu. Odtiaľ potom pochádzalo označe
nie tohto vzťahu ako dedičného nájmu.67

64 HORÁK, J. Kolektivní vlastnictví na Slovensku a Podkarpatské Rusi. In Právny obzor. 1930, 
roč. XIII, s. 154.

65 Tamže, s. 157.
66 Tamže, s. 154 a 158.
67 LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva. 3. vyd. Šamorín : Heuréka, 2002, s. 122; 

HORÁK, J. Urbárské a příbuzné poměry na Slovensku. In Právny obzor. 1923, roč. VI, s. 172, 
241 a 273.
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Špecifickosť právneho pomeru želiarov tkvela v kontraktuálnom vytvorení 
deleného vlastníctva k prenajatej zemepanskej pôde.68 Jedine k domu, ktorý mu 
spravidla zemepán povolil na prenajatom pozemku postaviť, mal želiar výlučné 
a neobmedzené vlastnícke právo. Inak si zemepán k prenajímanej pôde ponechá
val vlastníctvo podstaty (lat. dominium directum), zatiaľ čo výmenou za platenie 
ročnej taxy (t. j. nájomného) a poskytovanie ďalších dávok (naturálie alebo pra
covná povinnosť) prevádzal na želiara vlastníctvo úžitkov (lat. dominium utile). 
Zmluvou založené delené vlastníctvo nemalo trvalý charakter ako jeho klasický 
stredoveký vzor. Tak platný právny poriadok, ako aj súdna prax po roku 1848 
považovali zmluvy o dedičnom nájme za platné len vtedy, ak boli uzatvorené na 
dobu určitú.69 Ani kontraktuálny základ želiarskych pomerov však kvôli existen
cii deleného vlastníctva neposkytoval želiarom významnejšie výhody. Vedľajšie 
povinnosti v podobe naturálnych dávok a práce na zemepanskej pôde predstavo
vali stav kvalitatívne porovnateľný s urbárskym poddanstvom pred rokom 1848. 

Prijatie zákonného článku XXV/1896 o kuriálnych želiarskych pozemkoch 
a o pozemkoch podobnej povahy bolo síce formálnou snahou o riešenie situácie 
pretrvávajúceho kvázi feudálneho postavenia želiarov, avšak uzákonenie princí
pu výkupu výlučného vlastníckeho práva k želiarskym a obdobným pozemkom 
išlo na úkor želiarov. Zatiaľ čo pri likvidácii urbárskych pomerov zaplatil zeme
pánom za prevod vlastníckeho práva na bývalých urbárskych poddaných štát, 
v prípade želiarskych dvorských majetkov bol výkup ponechaný plne na želiarov. 
Išlo pritom o pomerne drahú záležitosť, keďže cena výkupu činila 20násobok 
ročných želiarových záväzkov v hotovosti splatných počas 20 rokov.70 Želiari 
tak stáli pred voľbou draho zaplateného výkupu alebo pokračovania dedičného 

68 REBRO, K. Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku. 
Bratislava : SAV, 1959, s. 456 a nasl.

69 Zásadné rozhodnutie Kráľovskej kúrie z 9. októbra 1906 č. I. G. 257/1906: „Taká smluva, (...) 
jako právny úkon smerujúci na uskutočnenie deleného vlastníctva, podľa súdnej praxi je len 
natoľko platná, nakoľko trvanie tohoto právneho pomeru určené bolo na dobu, označenú podľa 
kalendára; (...).“ In LACLAVÍKOVÁ, M., ŠVECOVÁ, A. Pramene práva na území Slovenska 
II. (1790 - 1918) Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 352; HORÁK, J. Urbár
ské a příbuzné poměry na Slovensku. In Právny obzor. 1923, roč. VI, s. 271  273; FAJNOR, 
V., ZÁTURECKÝ, A. Slovenské právo k § 357. In ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář 
k československému obecnému zákonníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha : Codex Bohemia, 1998, s. 213; LUBY, Š. Dejiny súkrom-
ného práva na Slovensku. Bratislava : Iura Edition, 2002, s. 122.

70 HORÁK, J. Urbárské a příbuzné poměry na Slovensku. In Právny obzor. 1923, roč. VI, s. 273 
 274; KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska (1000 - 1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej uni
verzity v Prešove, 2013, s. 594. Pozri aj § 5 a nasl. zákonného článku XXV/1896 o kuriálnych 
želiarskych pozemkoch a o pozemkoch podobnej povahy v LACLAVÍKOVÁ, M., ŠVECOVÁ, 
A. Pramene práva na území Slovenska II. (1790 - 1918) Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
2012, s. 347.
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nájmu spolu s kvázi feudálnou závislosťou od bývalého zemepána. Celkovo po
vážlivá ekonomická situácia želiarov v spojitosti s nastavením legislatívy tak 
mala za následok, že na Slovensku pretrval dedičný nájom pôdy s deleným vlast
níctvom až do roku 1919.

Podstatné zmeny nastali aj pri šľachtických pozemkových majetkoch. Na 
základe zákonných článkov z marca 1848 nadobudli šľachtici výlučné vlast
nícke právo k svojim zemepanským usadlostiam  majerom (lat. fundi allodi-
ales). Definitívne zrušenie donačnej sústavy spolu s právom fiscality (odúmr
ti) a inštitútu aviticity však prišlo až na základe cisárskeho patentu o dedovizni 
v novembri 1852. Prestali sa rozlišovať dovtedy uhorským feudálnym právom 
zaužívané kategórie donačných, zdedených a nadobudnutých pozemkov, ako aj 
pozemkov zdedených v mužskej a ženskej línii. Evidencia pozemkového majet
ku v pozemkových knihách na základe cisárskeho nariadenia z 18. apríla 1853, 
uskutočnená obdobne ako v prípade urbárskych pozemkov v roku 1849, sledo
vala zabezpečenie transparentnosti vlastníckych vzťahov, ako aj právnej istoty 
v prípade ich zmien v podmienkach rozvíjajúceho sa trhového hospodárstva.71 
Prevod výlučného a právami v prospech panovníka nezaťaženého vlastníckeho 
práva k majerom bol teda akousi obdobou procesu prevodu urbárskych usadlostí 
na poddaných. Ani bývalí zemepáni však nenadobudli výlučné vlastnícke právo 
k všetkým svojim dovtedajším majetkom.

Lesy, pasienky a menšie regálne práva poľovačky a rybolovu spojené so 
zemepanskými majetkami sa ako príslušenstvo majerov stali základom formy 
kolektívneho vlastníctva v podobe komposesorátu, ktorý patril medzi tradičné 
inštitúty uhorského šľachtického práva. V zásade išlo o šľachtickú obdobu ur
bárskych spoločenstiev vznikajúcu často v podobe právnickej osoby na základe 
súkromnoprávneho úkonu  dedením, scudzením alebo udelením šľachtického 
privilégia celej obci. Zriadením komposesorátu sa všetok majetok, ktorý bol 
v ňom sústredený, vyňal z pôsobnosti všeobecných predpisov občianskeho práva 
a spravoval sa právnym režimom upraveným sériou osobitných predpisov.72 

Majetok sústredený v komposesoráte podliehal spoločnej a nerozdielnej 
správe všetkými členmi komposesorátu v postavení spoluvlastníkov. Jednotli
ví spoluvlastníci však nemohli disponovať majetkovou podstatou komposeso
rátu. Deľba majetku medzi jednotlivých spoluvlastníkov in natura bola možná 
iba vo výnimočných prípadoch a so súhlasom štátnych orgánov. Spoluvlastníci 
však disponovali výlučným vlastníckym právom k ideálnym spoluvlastníckym 

71 ŠTENPIEN, E. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnická fakulta, 2011, s. 76  77.

72 HORÁK, J. Kolektivní vlastnictví na Slovensku a Podkarpatské Rusi. In Právny obzor. 1930, 
roč. XIII, s. 154.
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podielom, s ktorými mohli slobodne disponovať inter vivos a mortis causa. Po
vaha kolektívneho vlastníctva sa pri komposesorátoch najviac prejavovala pri 
správe spoločného majetku. Jednotliví spoluvlastníci sa v závislosti od veľkosti 
svojich spoluvlastníckych podielov spoločne podieľali na odvádzaní príspevkov 
na udržiavanie spoločného majetku, na škodách, ktoré spoločný majetok utrpel, 
ako aj na príjmoch, ktoré plynuli zo správy spoločného majetku.73 

Vytvorenie tohto systému obmedzení dispozičnej slobody spoluvlastníkov 
malo viacero príčin. Ochrana štátnych záujmov na zachovaní celistvosti hos
podársky využívaných lesných plôch prostredníctvom komposesorátov spravu
júcich kompaktné lesné plochy kontrastovala s ochranou čisto ekonomických 
záujmov spoluvlastníkov lesov. Najzásadnejším dôsledkom existencie kompose
sorátov však bola konzervácia feudálnych pomerov v usporiadaní vlastníckych 
vzťahov k pôde typických pre obdobie pred rokom 1848. 

Z hľadiska praktických dôsledkov bola situácia podobná aj pri inštitúte tzv. 
rodinného zverenstva označovaného aj latinským názvom „fideikomis“. Ako 
osobitný súkromnoprávny druh nástupníckeho (dedičského) poriadku mal fidei
komis za cieľ udržanie spoločenského a mocenského postavenia šľachtických 
rodov, a to prostredníctvom obmedzenia dispozície s rodovým majetkom úkonmi 
inter vivos a mortis causa.74 Pri založení fideikomisu sa určila osoba držiteľa 
disponujúca vo vzťahu k fideikomisnému majetku úžitkovým vlastníctvom (lat. 
dominium utile) a taktiež nástupníctvo čakateľov disponujúcich vlastníctvom 
podstaty (lat. dominium directum). Fideikomis tak vo vzťahu k majetkovej pod
state vytváral špecifickú formu spoluvlastníctva založeného na princípe deleného 
vlastníctva. Z hľadiska postavenia v dedičskej postupnosti si členovia rodiny síce 
neboli rovní, avšak všetci disponovali vlastníctvom podstaty a zdieľali rovnaké 
právne prostriedky na ochranu svojich záujmov vo vzťahu k majetkovej podsta
te. Za najväčšie negatívum podriadenia majetku právnemu režimu fideikomisu 
možno považovať dispozičné obmedzenia vzťahujúce sa na právne úkony usku
točnené medzi živými, ktoré boli významnou prekážkou pri racionálnom a hos
podársky efektívnom nakladaní s nehnuteľným majetkom.75

Ako sa teda odrazil transformačný proces zahájený revolučnými udalosťa
mi rokov 1848/1849 na vývoji právnej úpravy a právnej doktríny v oblasti po
zemkového vlastníctva? Snahy vytvoriť univerzálny inštitút vlastníckeho práva 

73 Tamže, s. 121  122, 152 a nasl.
74 ŠVECOVÁ, A. Fideikomis podľa zákonného a obyčajového uhorského práva až do jeho zániku 

v I. ČSR. In Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica 7/2010. Trnava : Trnavská Univerzita, 
2010, s. 219.

75 LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Iura Edition, 2002, s. 340  341; 
ŠTENPIEN, E. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnická fakulta, 2011, s. 78  79.
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neboli v rokoch 1848 až 1918 úplne úspešné. Do protikladu všeobecnej úpravy 
vlastníckeho práva, v mnohých ohľadoch vychádzajúcej z prevzatej terminológie 
rakúskeho vecného práva a ovplyvnenej aj nemeckou pandektistikou, sa stavala 
prítomnosť feudálnych reliktov reprezentovaných viacerými formami kolektív
neho vlastníctva. Urbárske spoločenstvá, dedičný nájom želiarov, komposesoráty 
a fideikomis mali za následok kontinuitu feudálnych pomerov v oblasti pozem
kového vlastníctva. Bežným zjavom tak bola situácia, keď jedna osoba súčasne 
vlastnila majetok, ku ktorému mala výlučné vlastnícke právo v zmysle všeo
becných predpisov občianskeho práva, ako aj majetok spravujúci sa osobitným 
právnym režimom. Platná právna úprava tak vytvárala duálnu sústavu vlastníc
kych vzťahov. Na jednej strane stáli individuálne vlastnícke vzťahy spravujúce 
sa občianskoprávnou reguláciou založenou na pandektistami vytvorenej mocen
skej koncepcii vlastníckeho práva. Na strane druhej potom stáli kolektívne vlast
nícke vzťahy, pre ktoré boli typické obmedzenia vlastníckeho práva a uplatnenie 
konceptu deleného vlastníctva. Proti sebe tak stál individuálny vlastník disponu
júci výlučným vlastníckym právom s najširšou možnou dispozičnou slobodou 
vo vzťahu k jeho majetku a spoluvlastník kolektívne spravovaného a užívaného 
majetku so značne obmedzenou dispozičnou slobodou. Dualizmus právnej regu
lácie vlastníckeho práva a vlastníckych vzťahov tak nielen umožnil kontinuitu 
stavovskej spoločnosti napriek formálnym spoločenskopolitickým zmenám po 
revolúcii 1848/1849 a rakúskouhorskom vyrovnaní z roku 1867, ale navyše mal 
aj nezanedbateľné sociálne, ekonomické a politické dôsledky.

2.2 Sociálnoekonomická dimenzia vlastníctva 
pôdy v období rokov 1848 - 1918

Pretrvávajúce feudálnostavovské pomery mali na Slovensku najciteľnejšie do
pady na vidiek, kde sa prejavili najmä v nepriaznivej sociálnej situácii širokých 
vrstiev vidieckeho obyvateľstva. Hodnotenie negatívneho sociálneho vývoja 
na slovenskom vidieku môžeme založiť najmä na štatistických údajoch z danej 
doby. Tieto štatistické údaje poskytujú relatívne presné a použiteľné informácie 
o všeobecných vývojových trendoch v oblasti sociálneho a ekonomického vývo
ja Slovenska na prelome 19. a 20. storočia.

V roku 1900 žilo na území slovenských žúp Uhorska 2 069 424 obyvateľov, 
z čoho bolo 1 416 549 Slovákov (69 %), 384 080 Maďarov (18,8 %) a 195 674 
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Nemcov (9,7 %).76 Drvivá väčšina obyvateľstva bola aj napriek rastúcej urbani
zácii spojenej hlavne s budovaním priemyslu sústredená na vidieku. Približne 
2/3 obyvateľstva Slovenska (65,3 %) žili vo vidieckych sídlach do 2 000 oby
vateľov.77 Vidiecky ráz krajiny do veľkej miery predurčoval aj charakter hospo
dárskej činnosti vykonávanej tamojším obyvateľstvom, ktoré sa sústreďovalo na 
poľnohospodárstvo. Do vypuknutia prvej svetovej vojny v roku 1914 pracovalo 
na Slovensku v poľnohospodárstve až 63 % obyvateľstva, pričom v priemysle 
bolo zamestnaných len 18 % obyvateľstva.78 Pri relatívne vysokej koncentrácii 
obyvateľstva na vidieku, s následným sústredením sa vidieckeho obyvateľstva 
pri zabezpečovaní obživy prakticky výlučne na poľnohospodárske činnosti, je 
logickým záverom, že z ekonomického hľadiska bola pôda na Slovensku ešte 
na začiatku 20. storočia kľúčovým výrobným prostriedkom. Vlastníctvo pôdy 
potom nevyhnutne malo aj svoje sociálne implikácie, a to najmä v rovine strati
fikácie slovenskej spoločnosti.

Jedným z kľúčových diferenciačných kritérií, na základe ktorého dochádzalo 
k sociálnej stratifikácii slovenského vidieka, bolo práve pozemkové vlastníctvo. 
Z dobových prameňov sa dozvedáme o dvoch základných kategóriách vidiec
keho obyvateľstva, ktoré Ján Lajčiak pomenoval ako bohatých „magnášov“ 
a „triedu chudobných“.79 Zatiaľ čo pre bohatých vidiečanov bolo charakteris
tické, že ich „spolčuje dobré materiálne postavenie a s tým spojené výhody,“ 
pre chudobné obyvateľstvo bol typický nedostatok vlastného majetku a s tým 
spojená odkázanosť na hľadanie práce práve u bohatších obyvateľov dediny, 
ktorí neraz svoje spoločenské postavenie zneužívali „napríklad pri urbárskych 
záležitostiach,“ kde „prvá trieda krivdí druhej, kde a kedy len môže, napríklad 
pri spoločných urbárskych poriadkoch“.80 Od veľkosti pozemkového vlastníctva 
sa následne odvíjalo oveľa pestrejšie rozvrstvenie vidieckej spoločnosti, ako aj 
štruktúra hospodárskych jednotiek tvorených súvislými dielmi najmä poľnohos
podárskej pôdy.

76 Zvyšok tvorili Rumuni, Rusíni, Chorváti, Srbi a ostatné národnosti. STODOLA, E. Štatistika 
Slovenska. In Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Diel XI a: Slováci po rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, s. 80. 

77 Tamže, s. 78.
78 Tamže, s. 42. Išlo pritom o celouhorský fenomén, pri ktorom od rakúskouhorského vyrovnania 

badať len veľmi pomaly klesajúci trend. Zatiaľ čo v roku 1867 pracovalo v rámci celého Uhor
ska v poľnohospodárstve až 80 % obyvateľstva, v roku 1910 to bolo stále ešte výrazných 62 % 
obyvateľstva, čo bolo v absolútnych číslach cca 13 miliónov roľníkov. KÓNYA, P. a kol. Dejiny 
Uhorska (1000 - 1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 682. 

79 LAJČIAK, J. Slovensko a kultúra. In Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Diel XI a: Slo-
váci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, s. 87.

80 Tamže.
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Na základe zákonného článku VIII/1895 sa v celouhorskom meradle vyko
nala poľnohospodárska štatistika. Údaje poľnohospodárskej štatistiky poukázali 
na závažnú sociálnu a ekonomickú situáciu, v ktorej sa Uhorsko nachádzalo. Až 
53 % hospodárstva Uhorska tvorili tzv. trpasličie poľnohospodárske statky o vý
mere 1 až 5 katastrálnych jutár poľnohospodárskej pôdy.81 Nielenže takto malé 
pozemkové vlastníctvo neposkytovalo svojim vlastníkom a ich rodinám dostatok 
príjmov na pokrytie čo i len základných životných potrieb, ale navyše robilo 
dotknuté skupiny obyvateľstva závislými od ďalších foriem príjmov. Jasnejšiu 
predstavu o rozložení pozemkového vlastníctva na Slovensku nám poskytujú ofi
ciálne štatistické dáta uvedené v nasledujúcej tabuľke 2.

Tabuľka č. 2 Stav výmery a počtu poľnohospodárskych statkov na Sloven-
sku podľa uhorskej úradnej štatistiky z roku 1895 (Magyar Stat. Közlemé-
nyek XXIV.)82

Veľkosť poľnohosp. statku Celková rozloha všetkých poľno-
hosp. statkov danej kategórie

Počet poľno-
hosp. statkov

kat. jutrá ha kat. jutrá ha
celkovo v danej 

kategórii

menej ako 1 menej ako 0,6 38 028 21 885 93 754

1 - 5 0,6 - 2,9 389 034 223 889 140 587

5 - 10 2,9 - 5,8 699 086 402 324 97 136

10 - 20 5,8 - 11,5 1 051 964 605 405 75 613

20 - 50 11,5 - 28,8 966 508 556 225 33 573

50 - 100 28,8 - 57,6 356 573 205 208 5 299

100 - 200 57,6 - 115,1 224 109 128 975 1 109

200 - 500 115,1 - 287,8 461 395 265 533 1 146

500 – 1 000 287,8 - 575,5 556 969 320 536 790

1 000 a viac 575,5 a viac 2 677 797 1 541 072 842

Celkovo 7 421 463 4 271 052 449 849

Prezentované údaje nám poskytujú niekoľko dôležitých informácií ohľadom 
všeobecných trendov v usporiadaní štruktúry vlastníckych vzťahov k pôde na 
Slovensku. Základným diferenciačným kritériom na rozdelenie pozemkového 

81 ŠTENPIEN, E. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnická fakulta, 2011, s. 77  78.

82 Údaje v tabuľke sú prevzaté z publikácie KALÁČ, F. Pozemková reforma. Bratislava : Comenius,  
1921, s. 8. Prepočet hodnôt z katastrálnych jutár na hektáre uskutočnil autor tejto monografie.
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vlastníctva medzi jednotlivé poľnohospodárske statky je tu veľkosť pôdy sústre
denej v rámci jedného poľnohospodárskeho statku. Od najmenších po tie naj
väčšie je možné identifikovať desať veľkostných kategórií poľnohospodárskych 
statkov. Prvých päť kategórií, počnúc tou najmenšou o rozlohe menej ako 1 ka
tastrálne jutro (menej ako 0,6 ha) až po kategóriu o rozlohe 20  50 katastrál
nych jutár (11,5  28,8 ha), možno charakterizovať ako malé a stredné poľno
hospodárske statky. Následne ďalších päť kategórií, počnúc kategóriou o rozlohe 
50  100 katastrálnych jutár (28,8  57,6 ha) a končiac kategóriou 1 000 a viac 
katastrálnych jutár (575,5 a viac ha), možno súhrnne označiť ako veľkostatky.83 
Porovnanie rozlohy pôdy, ktorú jednotlivé kategórie poľnohospodárskych stat
kov zaberali, s počtom poľnohospodárskych statkov v jednotlivých veľkostných 
kategóriách nám prezrádza všeobecný trend nerovnomerného rozdelenia pozem
kového vlastníctva.

Zatiaľ čo kategórie malých a stredných poľnohospodárskych statkov spoloč
ne zaberali na Slovensku približne 42,4 % pôdy, veľkostatky spoločne zaberali 
až 57,6 % pôdy.84 Veľkostatky teda zaberali väčšiu rozlohu dostupnej pôdy, než 
zaberali malé a stredné poľnohospodárske statky.

Malé poľnohospodárske statky o rozlohe menej ako 1 a 1  5 katastrálnych 
jutár (menej ako 0,6 a 0,6  2,9 ha) zaberali celkovo 427 062 katastrálnych jutár 
(245 774 ha) pôdy, ktorá bola rozdelená celkovo medzi 234 341 poľnohospodár
skych statkov. Z hľadiska ich počtu išlo o dve z troch najpočetnejších kategórií 
poľnohospodárskych statkov, ktoré však paradoxne v porovnaní s početne menší
mi kategóriami poľnohospodárskych statkov celkovo zaberajú neadekvátne malú 
rozlohu pôdy. Pre porovnanie stačí uviesť, že 842 poľnohospodárskych statkov 
z veľkostnej kategórie 1 000 a viac katastrálnych jutár (575,5 a viac ha) dispo
novalo až 2 677 797 katastrálnymi jutrami (1 541 072 ha) pôdy, čo je približne 
6,3násobne väčšie množstvo pôdy, než akým disponovali dve oveľa početnejšie 
kategórie malých poľnohospodárskych statkov dohromady. 

Z uvedených štatistických údajov vyplýva, že na Slovensku v porovnaní s po
zemkovým vlastníctvom veľkostatkárov vlastnili oveľa početnejší malí a strední 
vlastníci neprimerane malú výmeru pôdy. Až do roku 1918 tak existovala znač
ná disproporcia v rozložení pozemkového vlastníctva, kedy menšina vlastníkov 

83 Pri rozdelení na kategórie malých a stredných poľnohospodárskych statkov a veľkostatkov vy
chádzame z celouhorských trendov kategorizácie poľnohospodárskych statkov na základe rozlo
hy obrábanej pôdy v danom období. KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska (1000 - 1918). Prešov : 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 682  683.

84 V absolútnych číslach sú údaje nasledujúce: 3 144 620 katastrálnych jutár (1 809 728 ha) pôdy 
v rámci kategórie malých a stredných poľnohospodárskych statkov, 4 276 843 katastrálnych 
jutár (2 461 323 ha) pôdy v rámci kategórie veľkostatkov. Prepočet na percentá uskutočnil autor 
tejto monografie.
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disponovala niekoľkonásobne väčším množstvom pôdy oproti zvyšnej väčšine 
vlastníkov. Všeobecný trend disproporčného rozloženia pozemkového vlastníc
tva pôdy na Slovensku bol pritom odrazom celouhorských trendov, ktoré možno 
vypátrať už od konca 19. storočia.

Medzi veľkostatkárov disponujúcich najväčším množstvom poľnohospodárs
kej pôdy na Slovensku patrila vysoká šľachta, cirkev a vidiecke zemianstvo. Uve
dené kategórie vlastníkov akumulovali vo svojom vlastníctve poľnohospodársku 
pôdu už od nepamäti, no od 70. rokov 19. storočia tu možno badať opätovný 
rastúci trend. V celouhorskom meradle vzrástol od roku 1870 do roku 1900 ma
jetok cirkvi skoro dvojnásobne z 1 288 612 katastrálnych jutár (cca 741 596 ha)  
na 2 506 257 katastrálnych jutár (cca 1 442 351 ha). Šľachta súčasne začala 
oveľa viac chrániť svoje pozemkové vlastníctvo pred drobením a zmenšovaním 
prostredníctvom právneho inštitútu fideikomisu, o čom svedčí aj nárast objemu 
pôdy, ktorá bola podriadená pod právny režim fideikomisu, a to o zhruba päťná
sobok z 463 352 katastrálnych jutár (cca 266 659 ha) na 2 363 822 katastrálnych 
jutár (cca 1 360 380 ha). Okrem toho, v celouhorskom meradle v roku 1910 
vlastnilo 1 945 veľkostatkárov s veľkostatkami o rozlohe nad 1 000 katastrálnych 
jutár (t. j. nad 575,5 ha) 12 948 115 katastrálnych jutár( cca 7 451 640 ha) poľno
hospodárskej pôdy, čo bolo dohromady 31,2 % všetkej poľnohospodárskej pôdy 
v Uhorsku. Naproti tomu, 1 353 875 majiteľov vlastnilo len 2 550 014 katastrál
nych jutár (cca 1 467 533 ha) poľnohospodárskej pôdy rozdelených do pozem
kov a statkov o rozlohe do 5 katastrálnych jutár (cca 2,8 ha).85 Vidíme, že trendy 
v rozložení pozemkového vlastníctva medzi jednotlivé skupiny vlastníkov, ako 
aj medzi jednotlivé veľkostné kategórie poľnohospodárskych statkov a pozem
kov, s ktorými sa stretávame na území Slovenska v období od konca 19. storočia 
do roku 1918, kopírovali prakticky rovnaké celouhorské trendy. Do popredia sa 
však dostáva zásadná otázka dopytujúca sa na príčinu týchto javov.

Odstránenie feudalizmu a stavovského usporiadania spoločnosti po roku 
1848 spolu s poskytnutím demokratických práv a slobôd malo v oblasti vlast
níckych vzťahov všetkým jednotlivcom v spoločnosti poskytnúť rovnakú šancu 
nadobudnúť si dostatočný majetok na pokrytie základných životných potrieb, 
ako aj na ďalší všestranný rozvoj jednotlivca. Zdĺhavý proces odstraňovania pod
danstva a jeho zvyškov spolu s feudálnymi reliktami v oblasti vlastníctva kľúčo
vého výrobného prostriedku však dosiahnutie tohto ideálu značne brzdili. Príčinu 
nedokončenia spoločenskej a hospodárskej transformácie po roku 1848 môžeme 
hľadať v stavovskom protekcionizme a maďarizácii pôdy.

85 JANŠÁK, Š. Pozemková reforma na Slovensku. In SETONWATSON, R. W. (ed.) Slovensko 
kedysi a teraz - politický prehľad. Praha : Orbis, 1931, s. 310  311.
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Pod pojmom „stavovský protekcionizmus“ treba chápať systematickú poli
tiku úzkeho okruhu spoločenských vrstiev, menovite reprezentovaných aristo
kraciou, veľkoburžoáziou a zemianstvom, zameranú na ochranu ich vlastných 
spoločenských, ekonomických a politických záujmov. Vzhľadom na ich stavov
ské prerogatíva a z nich plynúci podiel na politickej moci tvorili tieto spoločen
ské vrstvy v Uhorsku tradičný okruh mocenských subjektov pred rokom 1848. 
Aj napriek sériám významných spoločenských a politických zmien spojených 
s revolúciou 1848/1849 a rakúskouhorským vyrovnaním z roku 1867 však ich 
celkové postavenie ostalo prakticky nedotknuté. Prostriedkom, ktorý im zabez
pečoval toto postavenie, bolo práve pozemkové vlastníctvo.

Z politického hľadiska bolo pre dominanciu týchto vrstiev rozhodujúce jed
nak zakotvenie princípu dedičnosti poslaneckého mandátu v Hornej snemovni 
Národného zhromaždenia, vychádzajúc pritom z majetkového cenzu, ako aj 
ustanovenie majetkového cenzu pre aktívne a pasívne volebné právo do Posla
neckej snemovne Národného zhromaždenia a do orgánov územnej samosprá
vy.86 Akumulácia podstatného množstva majetku vo vlastných rukách bola pre 
aristokraciu, veľkoburžoáziu a zemianstvo kľúčom k získaniu politickej moci 
v štáte, ako aj istoty, že vďaka právnym (majetkový cenzus vo volebnom práve) 
a majetkovým (reálne rozloženie pozemkového vlastníctva) bariéram nemajet
né vrstvy spoločnosti ich spoločenské a politické postavenie neohrozia.87 Vďaka 
vlastníctvu rozsiahleho pôdneho fondu na Slovensku a Podkarpatskej Rusi si tak 
svoje záujmy zabezpečili napríklad Pálfyovci so 182 450 katastrálnych jutár (cca 
105 000 ha), Coburgovci so 144 222 katastrálnych jutár (cca 83 000 ha) a An
drássyovci so 137 272 katastrálnych jutár (cca 79 000 ha) pôdy.88

Doplnkom stavovského protekcionizmu, ktorý vo veľkej miere napomáhal 
dosiahnutiu jeho cieľov, bola myšlienka maďarizácie pôdy. Súčasťou maďari
začného úsilia pri budovaní jednotného maďarského národného štátu bolo aj 
vcelku rozšírené presvedčenie, že súčasťou oficiálnej hospodárskej politiky štátu 
má byť podpora koncentrácie pozemkového vlastníctva v rukách maďarských 

86 BEŇA, J., GÁBRIŠ, T. Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918). Bratislava : Univer
zita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016, s. 192  194 a 223  227. 

87 Rozhodujúcim činiteľom v celom Uhorsku sa tak do roku 1910 stalo zhruba 200 aristokratických 
rodín s hospodárstvami nad 10 000 katastrálnych jutár (nad 5755 ha) pôdy, 600 aristokratických 
rodín vlastniacich veľkostatky nad 1 000 katastrálnych jutár (nad 575,5 ha) pôdy, cca 2 000 ze
mianskych rodín s veľkostatkami nad 1 000 katastrálnych jutár (nad 575,5 ha) pôdy a niekoľko 
tisíc buržoáznych rodín s veľkostatkami v rozlohe od 100 do 1 000 katastrálnych jutár (od 57,6 
do 575,5 ha) pôdy. KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska (1000 - 1918). Prešov : Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 679  681.

88 ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do sou-
časné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 13. 
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vlastníkov, a tým aj podpora jednoty štátu.89 Jedným z prostriedkov na dosiahnu
tie tohto cieľa bola diskriminačná daňová politika, ktorá na jednej strane zvý
hodňovala vlastníkov veľkostatkov a na druhej strane znevýhodňovala malých 
vlastníkov.

Pozemková daň sa od konca 19. storočia vymeriavala z tzv. katastrálneho 
výnosu pôdy. Jeho výška bola ustanovená fixne pre jednotlivé bonitné triedy, do 
ktorých bola v 80. rokoch pôda zaradená. Zaraďovanie pôdy do bonitných tried 
mali na starosti orgány župnej samosprávy, kde mali svoje rozhodujúce zastúpe
nie veľkostatkári presadzujúci najmä svoje ekonomické záujmy. Výsledkom toho 
bol potom stav, keď reálny výnos veľkostatkov miestami presahoval 15 až 35ná
sobok katastrálneho výnosu, z ktorého sa platila pozemková daň.90 Naproti tomu, 
roľníci a vlastníci malých a stredných pozemkov museli platiť oveľa vyššiu po
zemkovú daň. Bolo tomu tak najmä vďaka prirážkam vyrubovaným k pozemko
vej dani obcami, v ktorých katastrálnom území sa daná nehnuteľnosť nachádza
la. Bežné boli situácie, keď knieža Esterházy platil pri úhrnnom pozemkovom 
vlastníctve o rozlohe 440 000 katastrálnych jutár (253 220 ha) pôdy pozemkovú 
daň vo výške 1 koruna a 44 halierov za 1 katastrálne jutro pôdy, a roľníci vlast
niaci malé a stredné pozemky od 1 do 5 katastrálnych jutár (0,6  2,9 ha) platili 
v priemere 10, pri bonitnejších pôdach aj 20 korún za 1 katastrálne jutro.91 Pre 
mnohých malých a stredných vlastníkov boli takéto podmienky z dlhodobého 
hľadiska likvidačné. Riešenie ťaživej ekonomickej situácie následne nachádzali 
v odpredaji svojej pôdy väčším vlastníkom, často z radov vyšších vrstiev spo
ločnosti tvorených spravidla osobami maďarskej národnosti. Tým sa nepriamo 
napĺňal aj ciel sledovaný myšlienkou maďarizácie pôdy. Diskriminačná daňová 
politika tak prispela k prehlbovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov medzi 
bohatými a chudobnými vrstvami spoločnosti na Slovensku.

Početné skupiny vidieckeho obyvateľstva boli z hľadiska získavania príjmov 
na pokrytie životných nákladov odkázané na obrábanie poľnohospodárskej pôdy. 
Tá im však vzhľadom na bežnú rozlohu poľnohospodárskych statkov, pohybujú
cu sa od 1 do 5 až 10 katastrálnych jutár (od 0,6 do 2,9 až 5,8 ha), a na značnú da
ňovú záťaž neposkytovala možnosť adekvátnej obživy. Obrábanie vlastnej pôdy 
tak často tvorilo len jeden zo zdrojov príjmu slovenských domácností. Roľníci 

89 „Uhorský štát sa nemôže zriecť takej silnej zbrane, ktorú mu z hľadiska výdobytkov národnost-
nej politiky ponúka hospodárska akcia. Práve to je pôda, kde sa možno úspešne brániť proti 
tým rozvratným snahám, ktoré sa dotýkajú existencie jednotného štátu.“ THOROCZKAY, V. 
A magyar állam és nemzetiségei. In Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Diel XI a: Slováci 
po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, s. 44.

90 JANŠÁK, Š. Pozemková reforma na Slovensku. In SETONWATSON, R. W. (ed.) Slovensko 
kedysi a teraz - politický prehľad. Praha : Orbis, 1931, s. 311  312.

91 MRVA, I., SEGEŠ, V. Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava : Prefekt, 2012, s. 366.
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boli nútení vykonávať popri poľnohospodárskych činnostiach aj rôzne remes
lá, prípadne sa zamestnať ako nádenníci alebo v obmedzenej miere ako sezón
ni pracovníci. Následne začal naberať na intenzite aj problém tzv. bezzemkov,  
t. j. osôb, ktoré pôdu vôbec nemali alebo ktoré ju museli predať. Ich neutešenú 
sociálnu situáciu primerane vystihujú nasledujúce riadky: „Uhorsko je totiž štát 
prevažne hospodársky, hospodárska práca ale obmedzená je len na menšiu polo-
vicu roku, a v tej väčšej čiastke roku ľud nemajúci vlastnej zeme, musí hladovať, 
lebo náš priemysel ani zďaleka nie je na takom stupni vývoja, žeby všetkému, 
pre tieto okolnosti ročne cez sedem mesiacov zaháľať musejúcemu ľudu mohol 
poskytnúť čo akej práce a výživy.“92 V roku 1910 bolo podľa oficiálnych štatistík 
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi z celkového počtu 3 565 605 obyvateľov 
až 634 990 bezzemkov, ktorí nemali perspektívu zamestnania sa v niektorom 
z odvetví národného hospodárstva alebo získania vlastnej pôdy ako zdroja ob
živy.93 Priamym dôsledkom kumulácie spomínaných faktorov vyúsťujúcich do 
nepriaznivej sociálnej a ekonomickej situácie slovenského vidieka bolo vysťa
hovalectvo.

Medzi rokmi 1901 a 1910 odchádzalo celkovo z Uhorska, no najmä z ob
lastí severného a východného Slovenska, ročne niečo medzi 22 až 23 000 ľudí 
v produktívnom veku.94 Vyľudňovanie vysťahovalectvom zasiahnutých regiónov 
Slovenska v takejto miere následne generovalo ďalšie problémy, akými bol ne
dostatok pracovnej sily alebo citeľné zmeny v pomere zastúpenia pohlaví a veko
vej skladby obyvateľstva.95 Dlhodobý trend vysťahovalectva predznamenával 
konzerváciu zaostalých, agrárnych podmienok slovenského vidieka s nedostat
kom ľudských a ekonomických zdrojov potrebných pre akýkoľvek hospodársky 
a spoločenský rozvoj. 

Nerovnomerné rozloženie pozemkového vlastníctva zvýhodňujúce privile
gované vrstvy bohatých veľkostatkárov a znevýhodňujúce chudobné vidiecke 
obyvateľstvo bolo zdrojom mnohých sociálnych a ekonomických problémov. 
Tie mali za následok konzerváciu stavovských a vo svojej podstate feudálnych 

92 Americké doláre a Slováci. In Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Diel XI a: Slováci po 
rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, s. 84.

93 JANŠÁK, Š. Pozemková reforma na Slovensku. In SETONWATSON, R. W. (ed.) Slovensko 
kedysi a teraz - politický prehľad. Praha : Orbis, 1931, s. 315.

94 Tamže, s. 316.
95 V dôsledku vysťahovalectva dochádzalo k nárastu ženského obyvateľstva, čo dokumentujú nasle

dujúce štatistiky: v roku 1900 pripadalo na 1 000 mužov na Šariši 1 135 žien, na Spiši 1 113 žien  
a na Zemplíne 1 126 žien. Okrem toho nastal úbytok mužov a žien v najproduktívnejšom veku 
od 20 do 39 rokov v období rokov 1880 a 1900, a to z celkového počtu 45 132 na 38 391 na Šariši 
a z celkového počtu 47 227 na 42 378 na Spiši. STODOLA, E. Štatistika Slovenska. In Pramene 
k dejinám Slovenska a Slovákov. Diel XI a: Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Bratislava :  
Literárne informačné centrum, 2012, s. 85.
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pomerov na slovenskom vidieku, kde sa vlastníctvo pôdy stávalo rozhodujúcim 
faktorom pre získanie spoločenského, ekonomického a v konečnom dôsledku aj 
politického postavenia. Nie je potom prekvapujúce, že agrárne zameraná vidiec
ka spoločnosť tvoriaca majoritu obyvateľstva Slovenska v sledovanom období 
tak nezaostávala len po ekonomickej stránke, ale aj po stránke kultúrnej a ľud
skej. Dôkazom toho sú aj výstižné slová Štefana Janšáka, ktorý vo svojich pamä
tiach uvádza, že: „Život dediny sa obmedzoval iba na úzky horizont hmotných zá-
ujmov. Duševné takmer vôbec neexistovali. (...) Pri takejto uzavretosti nemohli sa 
u ľudí vyvíjať nejaké rozumové schopnosti podložené skúsenosťou a rozhľadom, 
ba aj dobré prirodzené sklony povahy úplne zakrneli, (...) Práca okolo poľné-
ho hospodárstva determinovala rozumový vývoj i citové založenie. (...) V tomto 
ohľade neskúsený, otázky trhu vôbec neovládajúci sedliačik stal sa pravidelne 
obeťou podvodu a klamu.“96 

96 JANŠÁK, Š. Boli časy, boli... Spomienky na roky mladosti. In Pramene k dejinám Slovenska 
a Slovákov. Diel XI a: Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Bratislava : Literárne informač
né centrum, 2012, s. 92.
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3 POZEMKOVÝMI REFORMAMI 
K SPRAVODLIVÉMU PREROZDELENIU 
POZEMKOVÉHO VLASTNÍCTVA

V predošlej kapitole opísané sociálne a ekonomické problémy boli na jeseň 1918 
pre novovzniknuté Československo neblahým a veľmi ťaživým dedičstvom po 
RakúskoUhorsku. Politické elity mladej republiky však mali jasno v tom, že 
čím skôr sa pustia do ich riešenia, tým skôr bude možné prekonať predovšetkým 
dôsledky zlej ekonomickej situácie širokých vrstiev obyvateľstva umocnenej 
dôsledkami prvej svetovej vojny chýliacej sa ku svojmu koncu. Tak pre viac 
priemyselne rozvinuté české krajiny, ako aj pre dominantne agrárne zamerané 
Slovensko sa ako cielené riešenie negatívnych dôsledkov disproporčného rozlo
ženia pozemkového vlastníctva javila realizácia pozemkovej reformy, po ktorej 
volali predstavitelia prakticky celého vtedajšieho politického spektra. Široká po
litická a taktiež spoločenská podpora pozemkovej reformy bola dôsledkom sku
točnosti, že vo svojej podstate bola momentom zlomu, diskontinuity s právnym, 
spoločenským, ako aj hospodárskym vývojom spred roku 1918. Pozemková re
forma zapadala do ideologicky i pragmaticky rôznorodo odôvodňovaných pred
stáv o celkovej spoločenskej a hospodárskej transformácii krajiny. Pripravované 
zmeny v oblasti právnej úpravy mali viesť k odstráneniu objektívnym vývojom 
prekonaných feudálnych reliktov v oblasti vlastníctva pôdy za súčasného for
mulovania nových zásad a právnych inštitútov zlučiteľných s potrebami demo
kratického štátneho zriadenia a sociálne ladeného trhového hospodárstva. Okrem 
toho, zásahy štátu do vlastníckych vzťahov k pôde mali byť reálnym odrazom 
zásadných koncepčných zmien vo formovaní vzťahu štátu k jeho občanom, vy
chádzajúc pritom z kompromisu medzi socialistickým a liberálnym vnímaním 
spoločenského a hospodárskeho zriadenia.

3.1 Medzivojnová pozemková reforma 
a princíp sociálnej a hospodárskej 
spravodlivosti

Pozemkovú reformu z obdobia medzivojnového Československa možno pova
žovať za produkt stretu viacerých ideových náhľadov na riešenie existujúcich 
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agrárnych problémov, spomedzi ktorých mali na finálnu podobu pozemkovej re
formy vplyv predovšetkým dva umiernené názorové prúdy.

Prvým z nich bola sociálna doktrína v podaní prvého československého pre
zidenta Tomáša Garriguea Masaryka, tvoriaca súčasť široko formulovaného 
demokratického ideálu, ktorého cieľom bolo celkové zlepšenie spoločenských 
pomerov. Vo svojom diele Světová revoluce za války a ve válce 1914 - 1918 
Masaryk otvorene hovorí o rozšírení politickej demokracie na sociálne a hospo
dárske pole. Zmiernenie a postupné odstránenie sociálnych nerovností malo byť 
predpokladom reálneho uskutočnenia dovtedy len formálne deklarovaného prin
cípu rovnosti občanov. Kľúčový sa tak stal pojem „sociálna a hospodárska spra
vodlivosť“. V kontexte celkovej situácie po prvej svetovej vojne Masaryk tvrdil, 
že: „Úsilí o hospodářskou a sociální spravedlnost válkou není zeslabeno, je spíše 
zesíleno. (...) Na tomto stadiu vývoje demokracie spěje k odklizení bídy a velikých 
protiv bohatství;(...)“97 Dôležitý moment pri formovaní obsahu Masarykovej so
ciálnej doktríny, opierajúcej sa o pojem „sociálna a hospodárska spravodlivosť“, 
je možné vidieť v jej vymedzení sa voči liberalizmu a socializmu. 

Cestu k vyrovnávaniu sociálnych a ekonomických nerovností videl Masaryk 
v boji proti individuálnemu egoizmu typickému pre liberálny kapitalizmus. Na
pĺňanie vyššieho ideálu sociálnej a hospodárskej spravodlivosti malo zmierňo
vať negatíva absencie princípu zásluhovosti pri rozdeľovaní materiálnych hodnôt 
v procese kapitalistickej výroby.98 Masaryk teda nevystupoval proti individua
lizmu a kapitalisticky organizovanému hospodárstvu, ale len proti ich negatív
nym dôsledkom, ktoré mal štát svojimi aktívnymi zásahmi tlmiť. Práve aktívna 
sociálna politika štátu založená na demokratických princípoch sa súčasne stala 
momentom vymedzenia sa Masarykovej sociálnej doktríny voči socializmu. So
cializáciu hospodárstva vedenú štátom Masaryk vnímal ako prostriedok, ktorým 
možno uspokojiť kolektívne záujmy pracujúcich bez toho, aby došlo k nedemo
kratickému nadradeniu kolektívneho záujmu nad záujmy a práva jednotlivca. 
Štát mal vytvoriť všestranné podmienky na to, aby robotníci získali svoj podiel 
nielen na zisku súkromných podnikov, ale aj na ich riadení. Nešlo teda o štátom 
uskutočňovanú kolektivizáciu majetkových hodnôt patriacich súkromným vlast
níkom, ale o štátom regulované zaistenie podielu na nich pre kolektív pracujú
cich, ktorý sa svojou prácou podieľa na ich utváraní.99

97 MASARYK, T. G. Světová revoluce za války a ve válce 1914 - 1918. 3. vyd. Praha : ČIN, 1936, 
s. 545. 

98 „Takzvaný kapitalism není tolik pochybený svou výrobou, jako tím, že lidé nevyrábějící a dokon-
ce nepracující mohou si nezaslouženě osvojovat výtěžky poctivé vysilující práce.“ Tamže.

99 „(...) socialisaci si představuji postupnou, vývojovou, připravenou vzděláním dělnictva, a lidí, 
řídících výrobu a výměnu. K tomu třeba přesného finančního hospodářství státu a přísnější 
a věcnejší kontroly celého finančnictví, zejména také bank.“ Tamže, s. 545  546.
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V Masarykovej sociálnej doktríne je teda možné identifikovať silný sociálny 
a hospodársky aspekt pripomínajúci nemecký model sociálnej demokracie. So
ciálny aspekt je badateľný v definovaní pojmu „sociálna a hospodárska spravod
livosť“, ktorého naplnenie Masaryk stotožňoval s reálnym naplnením demokra
tického princípu občianskej rovnosti. Hospodársky aspekt sa potom prejavoval 
v procese zmierňovania a odstraňovania majetkových nerovností v spoločnosti. 
Ten bol realizovateľný len v prostredí sociálne ladeného trhového hospodárstva 
reprezentujúceho symbiózu individuálnych a kolektívnych záujmov pod zášti
tou štátu a ním vykonávanej sociálnej politiky. Masarykova sociálna doktrína sa 
postupne stala oficiálnym základom sociálnej doktríny a sociálnej politiky pr
vej Československej republiky, a to prostredníctvom jej formálneho vyjadrenia 
v oficiálnych dokumentoch štátoprávnej relevancie a taktiež jej preberaním do 
politických programov československých vlád.100

Medzi významné oficiálne dokumenty z obdobia vzniku Českoslovens
kej republiky, ktoré obsahovali zárodky Masarykovej sociálnej doktríny, patrí 
Washing tonská deklarácia zo 16. októbra 1918. V nej sa čelní predstavitelia za
hraničného odboja a dočasnej československej vlády vrátane samotného Masa
ryka vyjadrili vo všeobecnosti o potrebe rozsiahlych sociálnych a hospodárskych 
reforiem. Skôr než samotná sociálna doktrína tu boli koncipované jej ciele. Pria
mo v texte Washingtonskej deklarácie sa hovorí o tom, že „(...) velkostatky bu-
dou vyvlastněny pro domácí kolonizaci; výsady šlechtické budou zrušeny (...)“ 
a súčasne „naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a spravdelivou vládu, 
která vyloučí jakékoliv zvláštní výsady a znemožní třídní zákonodarství“.101

Druhý ideový smer presadzujúci myšlienku tzv. agrarizmu sa začal na Slo
vensku formovať už pred rokom 1918. V celoeurópskom meradle išlo o reakciu 
na trend rastúcej industrializácie a veľkovýroby, čomu mohol agrárny sektor len 
veľmi ťažko konkurovať. Na ochranu záujmov roľníctva preto vznikali rôzne 
záujmové združenia a politické strany, ktoré formulovali svoje agrárne politické 
programy. Špecifikom agrarizmu strednej a východnej Európy bol jeho konzerva
tívny charakter vymedzujúci sa vo veciach vlastníctva pôdy tak proti liberálnemu 
individualizmu, ako aj proti socialistickému kolektivizmu. Pre túto geografic
kú oblasť vrátane samotného Slovenska bol potom charakteristický agrarizmus 
presadzujúci myšlienku, že pôda a rozdelenie pozemkového vlastníctva majú 

100 VOJÁČEK, L. Sociální doktrína první Československé republiky a její odraz v právu. In MOS
NÝ, P. a kol. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Krakov : Spolok Slovákov 
v Poľsku, 2013, s. 15  17.

101 GRONSKÝ, J. (ed.) Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. 1914 - 
1945. Praha : Karolinum, 2005, s. 37.
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rozhodujúci význam pre budúcnosť národa, štátu a ľudstva vôbec.102 Vyvrchole
ním procesu formovania agrarizmu na Slovensku bolo etablovanie sa Národnej 
republikánskej strany roľníckej na jeseň 1919, ktorá sa hlásila o slovo ako hlavný 
reprezentant záujmov slovenského roľníctva.

Jedným z duchovných otcov slovenského agrarizmu bol slovenský štátnik 
a politik Milan Hodža, ktorý ho presadzoval na politickej úrovni jednak v rámci 
Národnej republikánskej strany roľníckej, ako aj po fúzii strany s českými agrár
nikmi v roku 1922. Hodža sa pri formulovaní základných ideových východísk 
slovenského agrarizmu opieral o poznanie skutočnej sociálnoekonomickej situ
ácie roľníctva a vidieku. Na základe poznania aktuálnej situácie potom po roku 
1918 vymedzil konzervatívne hodnoty, ciele a nástroje koncepcie tzv. agrárnej 
demokracie, ktoré stáli v protiklade k liberalizmu a socializmu. Odstránenie roz
porov medzi týmito dvomi ideovými smermi si Hodža predstavoval vo forme 
transformácie poľnohospodára na podnikateľa a zamestnanca v jednej osobe. 
Nástrojom umožňujúcim túto transformáciu sa mala stať práve pozemková refor
ma sledujúca cieľ spravodlivého rozdelenia pozemkového vlastníctva.103 Nielen
že si roľník prácou na vlastnej pôde mal zaistiť príjem na pokrytie základných 
životných potrieb, ale speňažením dodatočnej nadhodnoty by sa mu otvoril prie
stor pre investovanie prostriedkov do svojho vlastného sociálneho a kultúrneho 
povznesenia. Vo vzťahu k pozemkovej reforme Hodža svoje úvahy rozvíjal ešte 
ďalej.

Základným heslom pozemkovej reformy v ponímaní koncepcie agrárnej de
mokracie bola téza, že pôda mala byť majetkom toho, kto na nej pracoval.104 Štát 
mal zabezpečiť parceláciu veľkostatkov patriacich najmä maďarskej a nemeckej 
šľachte a ich následné prideľovanie roľníkom do individuálneho súkromného 
vlastníctva. Prídelom sa mali vytvoriť životaschopné poľnohospodárske statky, 
ktoré by poskytovali obživu vlastníkovi a jeho rodine, pričom štát mal taktiež 
zamedziť hospodársky nevýhodnému drobeniu pôdy. Pozemková reforma by 
tak zaistila nápravu sociálnych, ale aj národných krívd, ktorých sa na Slovákoch 
v minulosti dopustila cudzia šľachta. V zásade nezmenený charakter si slovenský 
agrarizmus zachoval aj po fúzii slovenských a českých agrárnikov v roku 1922, 

102 HANULA, M. Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR. Bra
tislava : Historický ústav SAV, 2011, s. 11  13.

103 Tamže, s. 15  16.
104 Táto téza sa už skôr objavila v programe českých agrárnikov, spomedzi ktorých treba spomenúť 

najmä program agrárneho teoretika Alfonsa Šťastného z Padařova, ktorý v Programe rolnictva 
z roku 1890 požadoval pod heslom „pôda má patriť tomu, kto na nej pracuje“ radikálnu pozem
kovú reformu. Programy českých agrárnikov pritom vždy tvorili inšpiráciu slovenských agrárni
kov. Tamže, s. 14.
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s jeho súčasným doplnením o požiadavku sceľovania pôdy a podpory družstev
níctva.105

Pri porovnaní slovenského agrarizmu a celorepublikovej sociálnej doktríny 
vychádzajúcej z Masarykových predstáv môžeme vidieť viacero spoločných 
prvkov. Dôležitým momentom obsahového vymedzenia predmetných doktrín 
je ich kompromisná a umiernená povaha. Išlo o kompromis medzi liberálnym 
individualizmom a socialistickým kolektivizmom. Riešenie existujúcich sociál
noekonomických problémov sa tu hľadalo na báze existujúcej individualistickej 
hospodárskej sústavy založenej na súkromnom vlastníctve jednotlivcov, avšak 
s pripustením štátnych zásahov do súkromného vlastníctva v záujme zaistenia 
sociálnej a hospodárskej spravodlivosti. Vyšší princíp sociálnej a hospodárskej 
spravodlivosti presadzujúci kolektívny celospoločenský záujem bol v nevyhnut
nej miere nadradený individuálnym záujmom, pokiaľ nemalo dôjsť k rozporu so 
všeobecnými princípmi demokracie. Transformácia spoločnosti a hospodárstva 
uskutočňovaná za pomoci štátnej sociálnej politiky bola akýmsi hľadaním pri
jateľnej tretej cesty, čo vystihujú slová významného národohospodára obdobia 
medzivojnovej Československej republiky, Karla Engliša: „Kritice kapitalismu 
se čelí tím, že se kapitalistická soustava doplňuje solidarismem, protože se tak 
nejkřiklavější stíny kapitalismu odstraňují. Sociální politika je uskutečňování so-
lidarismu na individualistickém podkladě. (...) A tak vidíme, že se na soustavě 
kapitalistické může bez jejího rozkladu budovat (...) částečný solidarismus jednak 
v hospodářstvích veřejných svazků, jednak v právních normách, které donucují 
silné ku pomoci slabším.“106 Kompromisnému prístupu pritom oponovali najmä 
príslušníci marxistickej ľavice, ktorí sa snažili presadiť dôslednú socializáciu 
výrobných prostriedkov, teda ich prevedenie zo súkromného do kolektívneho 
celospoločenského vlastníctva. Kritické hospodárske pomery po prvej svetovej 
vojne chápali ako rozklad súkromnokapitalistickej výroby, pričom z krízy bolo 
podľa nich možné vyviaznuť iba revolučnou cestou za uskutočnenia procesu 
dôslednej socializácie.107 Aj napriek revolučnému ovzdušiu povojnovej doby za
čiatku 20. rokov sa nakoniec v kontexte vnútorných československých pomerov 
pri formovaní finálnej podoby štátnych zásahov do pozemkového vlastníctva do 

105 Tamže, s. 33 a 61  62.
106 ENGLIŠ, K. Hospodářské sooustavy. Praha : Všehrd, 1991, s. 63  64.
107 Napríklad v roku 1921 sociálnodemokratický časopis Svoboda vydal pomerne radikálny ná

vrh zákona o socializácii, ktorý navrhoval znemožniť každé vykorisťovanie človeka človekom 
a odstránenie triednych rozdielov v spoločnosti prostredníctvom socializácie veľkého majetku 
výrobných prostriedkov. Radikálna povaha procesu socializácie spočívala v tom, že v návrhu sa 
nekládli žiadne medze vzhľadom na rozsah socializácie ani vzhľadom na druh socializovaného 
majetku. HOUSER, J. Znárodnění na cestě k socialismu. In Právněhistorické studie č. 29. Praha :  
Academia, 1989, s. 202  203.
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popredia dostáva umiernený prístup Masarykovej sociálnej doktríny a Hodžovej 
agrárnej demokracie.108

Pozemková reforma sa tak snažila riešiť komplex rôznorodých problémov. 
Sem patria tak národohospodárske, ako aj sociálne problémy vyplývajúce prá
ve z ekonomickej zaostalosti prakticky celého Slovenska. Na základe toho teda 
môžeme identifikovať dve najvýznamnejšie skupiny cieľov, ktoré si pozemková 
reforma kládla, a to konkrétne národohospodárske a sociálne ciele.

Medzi prvoradé národohospodárske ciele patrilo zintenzívnenie obrábania 
pôdy a s tým aj zvýšenie poľnohospodárskej produkcie. Na Slovensku existo
val výrazný dopyt po poľnohospodárskych produktoch, ktorý do značnej miery 
prevyšoval existujúcu ponuku.109 Pri súčasnej disproporcii v rozložení pôdneho 
fondu krajiny medzi jednotlivé kategórie vlastníkov a poľnohospodárskych stat
kov bola ako vhodné opatrenie na stabilizáciu hospodárskych pomerov zvolená 
parcelácia veľkostatkov a následná tvorba malých a stredných poľnohospodár
skych statkov v rámci pozemkovej reformy. V kontexte odlišných a najmä ne
priaznivejších pomerov v poľnohospodárstve na Slovensku naplnenie tohto cieľa 
dostalo jednoznačnú prioritu.

Zatiaľ čo v Čechách a na Morave bolo pre poľnohospodárstvo charakteri
stické intenzívne obrábanie pôdy a rast industrializácie, s ktorou rástla aj spo
treba poľnohospodárskej produkcie a životná úroveň obyvateľstva, na Sloven
sku pretrvávali pomery rozdrobenosti pozemkovej držby a menej rozvinutého 
poľnohospodárstva vyznačujúceho sa extenzívnymi spôsobmi obrábania pôdy. 
Iba na veľkostatkoch sa koncom 19. storočia udomácnilo intenzívnejšie obrába
nie pôdy v dôsledku zavádzania motorizácie a moderných chemických hnojív. 
Parcelácia veľkostatku sledovala cieľ vytvorenia v porovnaní s veľkostatkami 
síce menších poľnohospodárskych statkov, ktoré by však prešli od extenzívneho 
k intenzívnemu hospodáreniu. Tým by sa intenzita obrábania spolu s výmerou 
plochy obrábanej pôdy značne zvýšili, čím by sa postupne nabral kurz k stieraniu 

108 Všeobecný trend hľadania ideového a politického kompromisu dokresľujú aj slová poslanca 
Dočasného národného zhromaždenia za Slovenskú ľudovú stranu, Ferdiša Jurigu, ktorý pri pre
rokúvaní záborového zákona 16. apríla 1919 povedal, že: „Musely sa vyrovnať smer centralis-
tický, ktorý je vlastne universalismom a socialismom. Iste že neobstojí starý liberalismus, ktorý 
pochádza z individualismu, zo slobodného vlastníckeho práva, dľa zásady ktorého každý človek 
toľko mal mať, koľko si nahrabal. Socialistický universalismus hovorí, že súkromný majetok je 
krádež, že nikdo nesmie mať nič, že všetko je spoločné.“ Stenoprotokol ze schůze č. 46, 16. 4. 
1919. In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.
nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11722>.

109 STODOLA, K. Hospodársky rozvoj Slovenska od r. 1918. In SETONWATSON, R. W. (ed.) 
Slovensko kedysi a teraz. Praha : Orbis, 1931, s. 261; JANŠÁK, Š. Pozemková reforma na Slo
vensku. In SETONWATSON, R. W. (ed.) Slovensko kedysi a teraz - politický prehľad. Praha : 
Orbis, 1931, s. 316.
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regionálnych rozdielov medzi Českými krajinami a Slovenskom zaostávajúcim 
rádovo o niekoľko desaťročí.110 

Zamýšľaným dôsledkom parcelácie veľkostatkov a s ňou spojenej intenzi
fikácie poľnohospodárskej výroby bolo aj zvýšenie kúpyschopnosti vidieckeho 
obyvateľstva. Rátalo sa s tým, že zvýšenie kúpyschopnosti by stimulovalo rast 
priemyselnej produkcie, ktorá by na ekonomicky obrodenom vidieku našla ade
kvátne odbytisko. Vedľajším produktom zvýšenia počtu vlastníkov pôdy po par
celácii veľkostatku malo taktiež byť zvýšenie počtu daňových subjektov, s čím 
sa, samozrejme, mali zvýšiť aj daňové príjmy štátu.111 Naplnenie týchto cieľov 
však záviselo najmä od racionálneho prerozdeľovania pôdy medzi uchádzačov 
pri tvorbe nových poľnohospodárskych statkov. Odborné národohospodárske 
štúdie zamerané na agrárnu problematiku v kontexte povojnovej hospodárskej 
krízy, ktorá Československo zasiahla v rozmedzí rokov 1921 až 1923, pouka
zovali na riziká spojené s intenzifikáciou výroby. Dopady krízy boli v agrárnom 
sektore citeľnejšie najmä vzhľadom na nadvýrobu v tomto období. Riešenie malo 
poskytnúť racionálne nastavenie rozlohy malých a stredných statkov tvorených 
prídelom pôdy, ktoré boli odolnejšie voči krízovým javom v dôsledku menšieho 
rozsahu využívania námezdnej práce, ako tomu bolo v prípade veľkostatkov.112 
Prax podpory malého a stredného poľnohospodárskeho podnikania sa tak stala 
alfou a omegou prídelového konania.

Iný význam mala pozemková reforma z hľadiska naplnenia stanovených 
sociál nych cieľov. Prerozdelenie veľkostatkárskej pôdy medzi bezzemkov a ma
lých roľníkov, ktorí boli na prácu v poľnohospodárstve existenčne odkázaní, 
malo nasýtiť „hlad po pôde“ na preľudnenom slovenskom vidieku a zamedziť 
tak značnému odlivu vysťahovalcov do zahraničia. Navyše, likvidácia veľkostat
kov sľubovala taktiež likvidáciu prežívajúcich feudálnych reliktov v podobe že
liarskych pomerov a dedičného nájmu s režimom deleného vlastníctva k pôde. 
Súčasne sa mala docieliť aj národnostná spravodlivosť napravením disproporč
ného rozdelenia pôdy, ktoré zvýhodňovalo vlastníkov maďarskej a nemeckej 
národnosti oproti slovenským vlastníkom. Národný aspekt pozemkovej reformy 
pritom nebol čisto sociálnym aspektom, ale riešil aj politickoekonomickú otáz
ku vo vzťahu k maďarským a nemeckým vlastníkom. Pozemková reforma si 

110 PRŮCHA, V. Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha : Svoboda, 1974,  
s. 38 a nasl.; ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 
1918 do současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 
2013, s. 38  39.

111 JANŠÁK, Š. Pozemková reforma na Slovensku. In SETONWATSON, R. W. (ed.) Slovensko 
kedysi a teraz - politický prehľad. Praha : Orbis, 1931, s. 316.

112 PRŮCHA, V. Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha : Svoboda, 1974,  
s. 87; RITTER, K. Světová krise zemědělská. Praha : Orbis, 1930, s. 46.
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kládla za cieľ ekonomicky a tiež aj spoločensky oslabiť bývalé aristokratické 
kruhy tým, že im vezme pôdu ako zdroj ich dovtedajšej moci a postavenia. Pro
stredníctvom vnútornej kolonizácie najmä maďarských veľkostatkov v južných 
oblastiach Slovenska sa tak mal oslabiť maďarský a, naopak, posilniť slovenský 
národnostný element na tomto území.113 

3.1.1 Otázka legality a legitimity uzákonenia 
medzivojnovej pozemkovej reformy

Medzivojnová pozemková reforma sa teda snažila o naplnenie idey sociálnej 
a hospodárskej spravodlivosti prostredníctvom spravodlivého a rovnomernejšie
ho rozdelenia pôdy v záujme spoločenskej a ekonomickej emancipácie malé
ho a stredného roľníctva. Ak však vnímame pozemkovú reformu v historickom 
kontexte doby, v ktorej bola uzákonená a uskutočnená, tak z právneho hľadiska 
budeme čeliť hneď niekoľkým, najmä filozofickoprávnym otázkam.

V zásade dva kľúčové zákony pozemkovej reformy  záborový zákon zo 
16. apríla 1919 a tzv. prídelový zákon z 30. januára 1920 boli prijaté v období 
ústavného provizória, kedy Československo ešte nedisponovalo riadnou ústavou 
a nemalo ani vytvorený riadny inštitucionálny systém najvyšších štátnych or
gánov a orgánov štátnej správy. Navyše, od počiatku bola pozemková reforma 
terčom ostrej kritiky, a to nielen zo strany dotknutých vlastníkov pôdy. Logicky 
je potom na mieste otázka legality a legitimity uzákonenia pozemkovej reformy 
v podmienkach ústavného provizória. A to najmä v súvislosti so zdrojom opráv
nenia Dočasného národného zhromaždenia k prijatiu takýchto zásadných majet
kovoprávnych opatrení, ako aj so všeobecnou akceptáciou požiadavky realizácie 
pozemkovej reformy zo strany obyvateľstva. 

Pri zodpovedaní oboch vzájomne súvisiacich a od seba v zásade neoddeliteľ
ných otázok je do značnej miery nápomocné vyjadrenie Tomáša Garriguea Ma
saryka, podľa ktorého dosiahol československý národ „své samostatnosti odpo-
rem a revolucí proti Rakousku-Uhersku; my jsme si svou samostatnost vybojovali 
(...)“.114 Samotný vznik Československa a jeho štátnych inštitúcií v októbri 1918 

113 PRŮCHA, V. Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha : Svoboda, 1974,  
s. 62 a 80; ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 
1918 do současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 
2013, s. 38  39; JANŠÁK, Š. Pozemková reforma na Slovensku. In SETONWATSON, R. W. 
(ed.) Slovensko kedysi a teraz - politický prehľad. Praha : Orbis, 1931, s. 317 a 327.

114 MASARYK, T. G. Světová revoluce za války a ve válce 1914 - 1918. 3. vyd. Praha : ČIN, 1936, 
s. 451.
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následne Masaryk vníma ako vyvrcholenie a prepojenie v zahraničí vedeného 
revolučného vystúpenia československého národa proti rakúskouhorskému 
mocnárstvu a domáceho revolučného prevratu z 28. októbra 1918.115 Na med
zinárodnej úrovni teda Československo vzniklo uplatnením a realizáciou práva 
národa na sebaurčenie, čo potvrdili jednak svojimi uznávacími aktmi na med
zinárodnej úrovni aj kľúčové mocnosti Dohody (Francúzsko, Veľká Británia, 
Taliansko a USA) a taktiež aj mierové zmluvy ukončujúce prvú svetovú vojnu. 
Ústavnoprávne túto medzinárodne uznanú skutočnosť konštituoval, legalizoval 
a legitimizoval zákon č. 11/1918 Zb. z. a n. o zriadení samostatného štátu čes
koslovenského.116 Ten bol vydaný Národným výborom československým, kto
rý predstavoval revolučnou cestou ustanovený orgán vykonávajúci na základe 
uvedeného zákona štátnu suverenitu v mene československého národa.117 Ná
stupcom Národného výboru československého sa stalo Dočasné národné zhro
maždenie zriadené na základe zákona č. 37/1918 Zb. z. a n. o dočasnej ústave 
v rámci stále trvajúceho stavu ústavného provizória, počas ktorého boli prijaté 
aj základné zákony pozemkovej reformy. Dočasné národné zhromaždenie tak 
stále predstavovalo revolučný orgán, ktorý nebol kreovaný na základe riadnych 
volieb, ale svoju legalitu a legitimitu odvodzoval od revolučnými udalosťami 
konštituovaného predchodcu.118 To však nič nemení na legálnosti a legitímnos
ti tohto postupu vyvierajúceho z medzinárodného uznania demonštrovaného na 
ústavnoprávnej úrovni najmä jeho legislatívnym rámcom, ktorý bol plne kon
formný so zásadami republikánskej demokracie.

Medzinárodný a vnútroštátny rámec konštituovania Československa a jeho 
štátnych orgánov tak súčasne vytvára interpretačný rámec pre posúdenie legality 
a legitimity uzákonenia pozemkovej reformy. Tá pritom v kontexte vyjadrenia 

115 „Ta revoluce však byla zvláštní; její branná forma nebyla provedena doma na našem území, 
nýbrž za hranicemi na územích cizích. (...) Je patrno, že svým postupem dr Rašín a jeho přátelé, 
opírajíce se o uznání Wilsonova programu Rakouskem a dokonce uherským politikem, připojili 
domácí převrat k vrcholnému úspěchu zahraniční Zatímní vlády, a že se tím převrat 28. října stal 
synthesí revoluce domácí a zahraniční.“ Tamže, s. 452 a 475.

116 BEŇA, J. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 
2001, s. 19. Pre historické súvislosti o medzinárodnom uznaní Československa a októbrovom 
prevrate pozri napríklad LETZ, R. Slovenské dejiny IV. 1918 - 1938. Bratislava : Literárne infor
mačné centrum, 2010, s. 75  85.

117 Národný výbor československý bol konštituovaný 13. júla 1918 a pozostával z českých politic
kých reprezentantov zastúpených podľa výsledkov volieb do Ríšskej rady z roku 1911. SIVÁK, 
F. a kol. Slovenské a české dejiny štátu a práva v rokoch 1918 - 1945. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, 1996, s. 16.

118 V zmysle § 1 zákona č. 37/1918 Zb. z. a n. o dočasnej ústave bolo Dočasné národné zhromažde
nie kreované rozšírením Národného výboru československého na 256 poslancov podľa rovnaké
ho kľúča, ako vznikol Národný výbor československý (výsledky volieb do Ríšskej rady z roku 
1911).
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českého spisovateľa a publicistu Ferdinanda Peroutku „byla částí národní revo-
luce“.119 Revolučnou cestou konštituovaný a medzinárodne uznaný štát a jeho or
gány následne uvádzali svojou činnosťou do praxe aj konkrétne programové tézy 
tohto revolučného vystúpenia, obsiahnuté najmä vo Washingtonskej deklarácii 
zo 16. októbra 1918. V tej čelní predstavitelia zahraničného odboja a dočasnej 
československej vlády predostreli, okrem iného, aj základné smerovanie sociál
nej a hospodárskej politiky nového štátu. Súčasťou tejto politiky mala byť aj 
pozemková reforma zameraná najmä na vyvlastnenie veľkostatkov s cieľom do
mácej kolonizácie pôdy.120 V danom momente len v hrubých kontúrach načrtnutý 
cieľ pozemkovej reformy bol teda východiskom zásadných sociálnych a hospo
dárskych reforiem, o ktorých mali rozhodnúť už orgány medzinárodne a ústav
noprávne konštituovaného Československa.

Samotné uzákonenie pozemkovej reformy tak pripadlo Dočasnému národné
mu zhromaždeniu ako orgánu zákonodarnej moci, ktorý svoju legalitu a legiti
mitu odvodzoval od medzinárodne a ústavnoprávne legalizovaného a legitimi
zovaného revolučného vystúpenia Čechov a Slovákov proti RakúskoUhorsku, 
vyúsťujúceho do štátnej samostatnosti. K procesu uzákonenia pozemkovej refor
my však možno mať do určitej miery výhrady. Dočasné národné zhromaždenie 
totiž, vychádzajúc z dikcie zákona č. 11/1918 Zb. z. a n. o založení samostatného 
štátu československého, bolo orgánom československého národa ako štátotvor
ného národa, v mene ktorého vystupovalo a v dôsledku čoho nevytváralo priestor 
pre zastúpenie osôb nemeckej a maďarskej národnosti, ktoré sa v novom štáte 
ocitli v postavení príslušníkov národnostných menšín.121

Ferdinand Peroutka v tomto smere poukazuje na revolučný rámec pozemko
vej reformy, keď tvrdí, že: „Jen jako součást národní revoluce a jako odveta za 
minulá příkoří stane se pozemková reforma pochopitelnou nestrannému pozoro-
vateli.“122 Z tohto uhla pohľadu bolo revolučné vystúpenie Čechov a Slovákov 
proti Nemcom a Maďarom podmienené najmä konkrétnymi historickými skúse
nosťami s týmito národmi, spomedzi ktorých československí politici v revoluč
nom ovzduší prvých mesiacov a rokov mladej republiky zvýrazňovali hlavne 
tie negatívne. Snaha po náprave a odčinení historických krívd bola na jednej 
strane prezentovaná značne radikálnym spôsobom, o čom svedčia aj slová slo
venského poslanca Dočasného národného zhromaždenia, Ferdiša Jurigu, ktorý 

119 PEROUTKA, F. Budování státu. 1. svazek. Praha : Academia, 2003, s. 551.
120 K tomu porovnaj text Washingtonskej deklarácie v GRONSKÝ, J. (ed.) Komentované dokumen-

ty k ústavním dějinám Československa I. 1914 - 1945. Praha : Karolinum, 2005, s. 37.
121 Jan Gronský uvádza ako dôvod takéhoto prístupu nedôveru zo strany Čechov a Slovákov 

k Nemcom a Maďarom kvôli ich aktívnemu odporu proti novému štátu. Tamže, s. 53. 
122 PEROUTKA, F. Budování státu. 1. svazek. Praha : Academia, 2003, s. 551.
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presadzoval, aby „...Maďari a Nemci museli dať náhradu za všetky škody, ktoré 
nášmu národu učinili a za to, že nás tak dlho udržovali v potupe a otroctve, nás, 
ktorí sme bývali v tej zemi driev než oni tam prišli“.123 Realita však na druhej 
strane bola oveľa miernejšia, a to aj vďaka rôznorodosti politických návrhov na 
riešenie otázky pozemkovej reformy.124 Napriek všetkým revolučným okolnos
tiam spojeným so vznikom Československa a jeho orgánov, ako aj revolučnému 
charakteru povojnovej doby vo svetle udalostí v Rusku po roku 1917 sa Dočasné 
národné zhromaždenie nevydalo cestou boľševického znárodnenia pôdy po vzo
re Dekrétu o pôde z novembra 1917.125 Uzákonenie záborového a prídelového 
zákona ako základných zákonov pozemkovej reformy predstavovalo politický 
kompromis medzi ľavicovým revolučným radikalizmom a liberálnymi a kon
zervatívnymi tendenciami na strane pravice. Kompromisné riešenie by pritom 
nebolo možné bez dodržania zásad republikánskej demokracie, ktoré sa odrážali 
práve v parlamentnej forme uzákonenia pozemkovej reformy, čo svedčí v pro
spech legality i legitimity týchto opatrení.

Azda najväčším filozofickoprávnym problémom v spojitosti s realizáciou po
zemkovej reformy bola kolízia dvoch princípov  princípu sociálnej a hospodár
skej spravodlivosti a princípu nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva. Požia
davka sociálne spravodlivého prerozdelenia pozemkového vlastníctva medzi 
maloroľníkov a bezzemkov, ktorí boli od pôdy existenčne závislí, nevyhnutne 
narážala na subjektívne práva a záujmy veľkostatkárskych vlastníkov pôdy ope
rujúcich, okrem iného, princípom nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva.126 
Stret protichodných záujmov sa formálnoprávne podarilo vyriešiť až dodatočne 
v Ústavnej listine.

123 Stenoprotokol ze schůze č. 46, 16. 4. 1919. In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná 
knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11722>.

124 Pre názory jednotlivých politických subjektov zastúpených v Dočasnom národnom zhromaždení 
na pozemkovú reformu pozri napríklad PEICHLOVÁ, A. Konfiskační a vyvlastňovací prvek po
zemkové reformy v době první republiky. In KUKLÍK, J. a kol. Konfiskace, pozemkové reformy 
a vyvlastnění v československých dějinách 20. století. Praha : Auditorium, 2011, s. 33  35.

125 Dekrét o pôde previedol jednorázovo všetko vlastníctvo pôdy do vlastníctva sovietskeho štá
tu, ktorý ju následne dal do užívania príslušným organizáciám (štátnym podnikom  sovcho
zom a roľníckym družstvám  kolchozom) s cieľom jej obhospodarovania alebo iného užívania 
v súlade s jej účelom. KOLESÁR, J. a kol. Československé pozemkové právo. Bratislava : Obzor, 
1980, s. 61.

126 „Žalujeme přítomnosti a budoucnosti, že bezpráví - třebas vtělené ve formu zákona - zůstává 
a zůstane bezprávím, neboť se příčí myšlence státu, jenž ústavní listinou zaručil rovnoprávnost 
všem občanům a do ní pojal princip soukromého vlastnictví, aby jedna vrstva státních občanů 
byla postavena mimo zákon ústavní a aby byla ve prospěch vrstev jiných ochuzována.“ Pozri 
Stanovisko organisací majitelů velkostatků k zákonům o pozemkové reformě a připomínky k no-
velle zákona náhradového. Praha : E. Brož, 1922, s. 1.
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Princíp nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva nachádzame zakotvený  
v § 109 Ústavnej listiny, ktorý je systematicky zaradený do piatej hlavy upravuj
úcej práva, slobody, ako aj povinnosti občanov. Odsek 1 predmetného paragrafu 
vyjadroval zásadu, podľa ktorej bolo možné obmedziť súkromné vlastníctvo len 
prostredníctvom zákona. Nadväzujúci odsek 2 následne riešil otázku vyvlastne
nia. Túto formu verejnoprávneho zásahu do súkromného vlastníctva bolo mož
né použiť, len ak to zákon umožňoval a za súčasného poskytnutia náhrady. Vý
nimkou z tejto zásady boli situácie, keď zákonná úprava poskytnutie náhrady za 
vyvlastnený majetok vylučovala. Vo vzťahu k záborovému zákonu, ktorý rátal 
s využitím vyvlastnenia, ako aj konfiškácie127, bol § 109 Ústavnej listiny chápaný 
ako lex generalis určujúci všeobecné medze pre aplikáciu týchto inštitútov.

Dodatočnou ústavnou oporou už uskutočňovaného záboru veľkého pozemko
vého majetku podľa záborového zákona bol § 109 ods. 1 Ústavnej listiny. Zábor 
v kontexte dikcie § 6 a § 7 záborového zákona bol vo svojej podstate obmed
zením súkromného vlastníctva vo sfére právnej a faktickej dispozície so zabra
tým nehnuteľným majetkom. Majúc svoju oporu v podobe zákona, zábor spĺňal 
Ústavnou listinou predpísané nároky kladené na legalitu obmedzenia súkrom
ného vlastníctva, a to bez ohľadu na spôsob definovania obmedzenia vo forme 
pozitívneho príkazu konať ustanoveným spôsobom (§ 6 záborového zákona) ale
bo negatívneho príkazu zdržať sa určitého konania (§ 7 záborového zákona). 
Dobová československá právna veda sa v tomto smere zhodovala na stanovisku, 
že obmedzenie súkromného vlastníctva môže byť formulované pomerne exten
zívne, pokiaľ je dodržaná zákonná forma tohto obmedzenia.128 

127 V § 9 ods. 1 záborového zákona sa ustanovovalo, že: „O náhradě za převzatý majetek bude 
rozhodnuto zvláštním zákonem. Zvláštním zákonem provede se zásada, že bez náhrady bude 
převzat majetek příslušníků bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské, majetek nadací 
spočívajících na právech ze šlechtictví zrušeného zákonem ze dne 10. prosince 1918, čís. 61 Sb. 
z. a n.; majetek, jehož užívání zakládá se na výkonu funkcí, úřadů a důstojenství cizozemských, 
nebo který s takovou funkcí, úřadem nebo důstojenstvím jest spojen; majetek bezprávně nabytý; 
majetek osob, které se hrubě provinily proti československému národu ve světové válce; konečně 
majetek, který podle ustanovení zákonů finančních připadne státu jako splátka na dávku z majet-
ku.“

128 „Zákony obmedzujú užívacie právo vlastníka v najrôznejších smeroch. Obmedzenia tieto buďto 
zakazujú vlastníkovi, aby svoj pozemok nejakým označeným spôsobom užíval (alebo užívanie 
toto činia závislým od úradného povolenia), alebo naopak: ukladajú mu, aby na svojom po-
zemku nejaký úkon previedol, alebo aby nejaké určité užívanie svojho pozemku stále udržoval. 
...zabraňujú vlastníkovi, by svojimi vecami vo verejnom záujme v nejakom smere buďto vôbec 
disponoval, buďto aby nimi bez úradného povolenia disponoval;...“ FAJNOR, V., ZÁTUREC
KÝ, A. Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. 3. vyd. Šamorín : 
Heuréka, 1998, s. 84. „Omezením dlužno rozměti jakýkoliv zásah zabraňující vlastníku naprosto 
volně předmětem, který vlastní, na př. policejní opatření, zdravotní, živnostenské, stavební atd. 
Ona omezení musí vyvěrati přímo ze zákona, ne z nařízení.“ PEŠKA, Z. Československá ústava 
a zákony s ní souvislé. I. díl. Praha : Československý Kompas, 1935, s. 301.
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Úprava vyvlastnenia v § 109 ods. 2 Ústavnej listiny historicky vychádza
la zo znenia čl. 5 rakúskeho Základného štátneho zákona o všeobecných prá
vach štátnych občanov v kráľovstvách a krajinách zastúpených v ríšskej rade  
č. 142/1867 r. z.129 Štátom vedený zásah do súkromného vlastníctva prostred
níctvom vyvlastnenia bol možný len na základe zákona. Použitím pojmu „na 
základě zákona“ v § 109 ods. 2 Ústavnej listiny však vznikal zásadný problém 
ohľadom právnej formy, z ktorej vyvieralo oprávnenie orgánu štátnej moci usku
točniť tak významný zásah do súkromného vlastníctva, akým bolo vyvlastnenie. 
V danej dobe zaužívaný doktrinálny výklad sa prikláňal k extenzívnej interpretá
cii tohto pojmu, na základe ktorej oprávnenie štátnych orgánov mohlo vychádzať 
nielen priamo zo zákona, ale aj z podzákonnej legislatívy.130 Štátne orgány tak 
získali v zásade široký priestor na ovplyvnenie legislatívnej podoby inštitútu 
vyvlastnenia prostredníctvom nimi vydávaných podzákonných predpisov. Tým 
došlo k podstatnej relativizácii princípu nedotknuteľnosti súkromného vlastníc
tva vyjadreného v § 109 ods. 1 Ústavnej listiny. Nedotknuteľnosť súkromného 
vlastníctva teda nebola kategorickým imperatívom, ale len všeobecnou zásadou, 
z ktorej boli prípustné výnimky dosiahnuteľné z legislatívnotechnického hľadis
ka v pomeroch československej liberálnej demokracie relatívne nekomplikova
ným spôsobom.

Príčiny takéhoto nastavenia tkveli predovšetkým v prebiehajúcom procese 
sociálnej a hospodárskej transformácie. Najmä dôvodová správa k vládnemu 
návrhu zákona, ktorým sa uvádza Ústavná listina, nám prezrádza, že zvolená 
formulácia § 109 Ústavnej listiny mala slúžiť k uľahčeniu realizácie kľúčových 
národohospodárskych zmien vrátane samotnej pozemkovej reformy.131 Verej
ný záujem na realizácii pozemkovej reformy a ostatných významných opatre
ní umožňujúcich pokračovanie procesu sociálnej a hospodárskej transformácie 
Československa sa stal príčinou relativizácie záujmu individuálnych vlastníkov 
na nedotknuteľnosti ich súkromného vlastníctva. Ustanovenie § 109 Ústavnej 
listiny tvoriace ústavný rámec pre realizáciu pozemkovej reformy sa tak stalo 
odrazom preváženia kolektívneho verejného záujmu nad individuálnym súkrom
ným záujmom. 

129 Článok 5 Základného štátneho zákona o všeobecných právach štátnych občanov v kráľovstvách 
a krajinách zastúpených v ríšskej rade č. 142/1867 r. z.: „Jmění jest neporušitelné. Mimo vůli 
může se někomu odejmouti něco, což jeho jest, jen v těch případnostech, a tím spůsobem, jak 
ustanovuje zákon.“

130 „Výrazu ,omezení na základě zákona‘ (na rozdíl od slov ,omezení zákonem‘ srovn. pozn. k § 109)  
jest patrně rozuměti tak, že omezení může býti na základě zmocnění zákonného normováno i na-
řízením.“ WEYR, F., NEUBAUER, Z. Ústavní listina Československé republiky. Její znění s po-
známkami. Praha, Brno : Orbis, 1931, s. 68.

131 Komentár k § 109, Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa uvádza Ústavná 
listina: „Tímto předpisem má býti urychleno a usnadněno uzákoňování národohospodářsky vý-
znamných problémů souvisejících s prováděním různých pozemkových reforem.“ Tamže, s. 143.
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Kompatibilitu princípu relatívnej nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva 
s demokratickými základmi československej Ústavnej listiny následne vyjadro
vala podmienka, že vyvlastnenie bolo možné len za náhradu. S výnimkou prí
padov, keď zákon poskytnutie náhrady vylučoval132, bolo vyvlastnenie za ná
hradu obligatórnym postupom. Išlo o ústavnú garanciu spravodlivého vyváženia 
kolektívneho verejného záujmu na vyvlastnení a individuálneho súkromného 
záujmu na získaní odškodnenia za stratu vyvlastnených majetkových hodnôt. 
Ústavná listina tak kontinuálne nadväzovala na dovtedajší právny stav na Slo
vensku v súlade s obsahom recipovaného zákonného článku XLI/1881 o vy
vlastnení, ktorý v § 23 prvá veta jasne ustanovoval, že: „Vyvlastnenie koná sa 
pravdivým a úplným odškodnením.“133 Prijatie záborového zákona pritom pred
stavovalo nepriamu novelizáciu zákonného článku XLI/1881, čo vzhľadom na 
vzťah k záborovému zákonu nakoniec Ústavná listina taktiež potvrdila. Pro fu-
turo však možnosť uzákonenia výnimiek zo zásady obligatórneho poskytovania 
náhrady pri vyvlastňovaní vytvorila nebezpečne široký priestor pre významné 
zásahy štátu do súkromného vlastníctva, keď mohlo byť od poskytnutia adekvát
nej náhrady upustené.134

3.1.2 Sociálna a hospodárska spravodlivosť v praxi 
medzivojnovej pozemkovej reformy

Zásahy štátu do existujúcej štruktúry vlastníckych vzťahov k pôde sa v medzi
vojnovom období neobmedzovali len na zábor, vyvlastnenie alebo konfiškáciu 
pôdy a jej následný prídel. Snahou štátu bolo taktiež systematicky odstraňovať 

132 Tak tomu je v prípade konfiškácií, keď zákon určí medze použitia tohto prostriedku, ako aj vy
lúčenie poskytnutia náhrady: „(...) jakékoliv omezení soukromého vlastnictví se strany moci stát-
ní (tedy nejen vyvlastnění, o němž jedná 2 odst.), na. př. omezení rázu policejního nebo zabavení 
a propadnutí věci za trest, jest možno jen podle zákona.“ WEYR, F., NEUBAUER, Z. Ústavní 
listina Československé republiky. Její znění s poznámkami. Praha, Brno : Orbis, 1931, s. 68.

133 TURNER, A., ASZTÉLY, A. (eds.) Súkromnoprávne zákony uhorské platné na Slovensku 
a v Podkarpatskej Rusi. Bratislava : Universum, 1926, s. 281.

134 Komentár k § 109, Správa ústavného výboru Dočasného národného zhromaždenia k Ústavnej 
listine Československej republiky: „Lze pevně doufati, že náš stát, jakmile nastanou normální 
poměry, provede regulaci řek, spojovací kanály mezi velkými řekami, tzv. elektrisaci a j. Z těchto 
podniků i soukromníci budou míti netušený prospěch, ceny jejich nemovitostí stoupne značnou 
měrou. Není tudíž příčiny, proč by potřebné k tomu pozemky měly býti v každém případě za drahé 
peníze vykupovány. Arci bude i v budoucnosti třeba zákona, který ustanoví, kdy vyvlastnění a to 
i bez náhrady bude přípustno.“ WEYR, F., NEUBAUER, Z. Ústavní listina Československé 
republiky. Její znění s poznámkami. Praha, Brno : Orbis, 1931, s. 176. K danej problematike 
pozri aj KUKLÍK, J. Znárodněné Československo. Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy 
do vlastnických vztahú a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha : 
Auditorium, 2010, s. 42.
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feudálne relikty spojené s vlastníctvom pôdy, akými boli fideikomis, právne po
mery želiarov a dedičný nájom pôdy. Likvidácia feudálnych reliktov tak predsta
vovala doplnok hlavného zámeru medzivojnovej pozemkovej reformy, ktorým 
bolo spravodlivé rozdelenie zabratej pôdy medzi roľníkov a bezzemkov.

Uzákoneniu prídelového zákona predchádzalo riešenie právneho pomeru 
dvorských želiarov, ktorí na Slovensku držali v režime deleného vlastníctva bý
valú zemepanskú dvorskú pôdu na základe dedičného nájmu. Právny režim na
dobudnutia výlučného vlastníckeho práva prenajatej pôdy dvorskými želiarmi 
bol aj po roku 1918 regulovaný recipovaným zákonným článkom XXV/1896. 
Diskriminačné nastavenie výkupnej ceny však v kontexte neutešenej sociálnej si
tuácie želiarov vyvolalo stupňovanie politického tlaku na predstaviteľov nového 
štátu s cieľom urýchliť prijatie adekvátnych opatrení na riešenie tohto problému.

Právnym základom úpravy pomerov dvorských želiarov sa stal zákon  
č. 318/1919 Zb. z. a n. o zaistení pôdy drobným árendátorom.135 Predmet úpravy 
tohto zákona sa tak dotýkal nielen deleného vlastníctva želiarov, ale aj iných 
kontraktuálnych vzťahov, akými bola árenda.136 Základnou myšlienkou pritom 
bolo poskytnúť želiarom a dlhodobým árendátorom (t. j. dedičným nájomcom) 
možnosť získať výlučné vlastnícke právo k pôde nachádzajúcej sa v ich držbe. 
Vychádzalo sa pritom z tézy, že nárok želiarov a árendátorov je odôvodnený pre
zumovaným nezáujmom vlastníka pôdy o jej hospodárske využitie. Dôkazom ne
záujmu bola skutočnosť, že po celé generácie vlastník prenechával rodine želiara 
a árendátora pôdu na obrábanie, čím fakticky sám nevyvinul žiadne úsilie o jej 
zveľadenie.137 Modus operandi prevodu výlučného vlastníckeho práva k pôde 
z vlastníka na želiara alebo árendátora bol pritom tak, ako v prípade zákonného 

135 Najmä vzhľadom na osobitosti predchádzajúceho právneho vývoja na Slovensku došlo v roz
medzí rokov 1920 a 1921 k jeho viacerým novelizáciám. Bola rozšírená pôsobnosť právnej 
úpravy aj na pomery, ktoré pôvodne zákonný článok XXV/1896 neupravoval. Išlo konkrétne 
o nasledujúce novely: zákon č. 247/1920 Zb. z. a n., zákon č. 311/1920 Zb. z. a n. a zákon  
č. 166/1921 Zb. z. a n.

136 Okrem vzťahov bežnej árendy sem patrili aj želiarske vzťahy, ktoré vznikli ešte pre 1. januá
rom 1848, ako aj služobné, námezdné a árendátorské pomery, ktoré vznikli po 1. januári 1848 
transformáciou želiarskych pomerov na niektorý z menovaných pomerov. HORÁK, J. Urbárské 
a příbuzné poměry na Slovensku. In Právny obzor. 1923, roč. VI, s. 280.

137 „(...) jest zde jistě velmi silný morální nárok na to, aby dotyčný dlouholetý pachtýř, který buď 
sám anebo se svou rodinou pracoval na dotyčné půdě, mohl tuto půdu také získati ve své vlast-
nictví. Na druhé straně tím, že půda po dlouhou dobu nebyla obdělávána samotným majitelem, 
nýbrž že tato půda byla přenechávána v trvalém pachtu, jest dokázáno, že majitel nemá buďto 
zájem anebo vůli, tuto půdu jako vlastní obdělávati a proto že má tato půda právem býti pře-
nechána pachtýři.“ Reč poslanca za agrárnikov, JUDr. Karla Viškovského, v pléne Dočasného 
národného zhromaždenia pri schvaľovaní osnovy zákona č. 318/1919 Zb. z. a n. Stenoprotokol 
ze schůze č. 55, 27. 5. 1919. In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. 
Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11821>.
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článku XXV/1896, konštruovaný na princípe výkupu, pričom v dôsledku usku
točnenia tohto prevodu zanikal režim deleného vlastníctva.

Želiar alebo árendátor mal nárok na prevod pôdy spolu s hospodárskymi 
a obytnými budovami do vlastníctva len v prípade splnenia viacerých podmie
nok.138 Jednotlivé nároky bolo podľa § 12 zákona č. 318/1919 Zb. z. a n. o zaiste
ní pôdy drobným árendátorom potrebné uplatniť v prekluzívnej lehote do 12 týž
dňov od momentu nadobudnutia platnosti tohto zákona, a to podaním oznámenia 
o uplatnení nároku súčasne u vlastníka pôdy a na príslušnom okresnom súde. Ak 
si však oprávnené osoby svoj nárok neuplatnili buď v lehote podľa § 12, alebo 
podľa § 14 v dodatočnej lehote do 2 rokov od vyhlásenia zákona č. 318/1919 Zb. 
z. a n. o zaistení pôdy drobným árendátorom spolu s preukázaním objektívnych 
skutočností, ktoré im bránili v uplatnení nároku podľa § 12, dochádzalo k jeho 
preklúzii. S ohľadom na osobitné podmienky na Slovensku však bola na základe 
prvej novelizácie zákona č. 318/1919 Zb. z. a n. o zaistení pôdy drobným árendá
torom zachovaná platnosť pôvodného zákonného článku XXV/1896. Ak sa teda 
aj právne nároky v zmysle citovaných ustanovení tohto zákona prekludovali, že
liari a árendátori tým neprišli o nárok na vykúpenie si výlučného vlastníckeho 
práva k pôde v ich držbe podľa zákonného článku XXV/1896.139

V globále nebolo riešenie pomeru želiarov a árendátorov na základe zákona  
č. 318/1919 Zb. z. a n. o zaistení pôdy drobným árendátorom úplne ideálne. Sa
motný výkup výlučného vlastníckeho práva bol pre želiara alebo árendátora fa
kultatívnou možnosťou riešenia jeho právneho pomeru k pôde nachádzajúcej sa 
v jeho držbe. Tým sa do budúcnosti vytváral priestor na pretrvanie tohto kvázi 
feudálneho pomeru. Reálne sa tak dialo najmä vďaka oprávneniu želiara ale
bo árendátora požadovať od vlastníka pôdy namiesto prevodu výlučného vlast
níckeho práva predĺženie dedičného nájmu alebo árendy najmenej o 6 rokov.140 
Odstraňovanie želiarskeho pomeru na Slovensku teda nebolo po právnej strán
ke dôsledné, pretože okrem fakultatívnosti tohto procesu nedošlo k zamedzeniu 

138 K tomu pozri § 1 až 3 zákona č. 318/1919 Zb. z. a n. o zaistení pôdy drobným árendátorom, ako 
aj KALÁČ, F. Pozemková reforma. Bratislava : Comenius, 1921, s. 18. K poľnohospodárskej 
pôde sa pritom nepripočítavali pasienky a lesná pôda. „Jakožto taková míra maximální usta-
novuje se zákonně 8 ha půdy a sice půdy pachtovní včetně také půdy vlastní. Tím jest míněna 
půda zemědělská. Jestliže běží o jinou půdu než zemědělskou, tedy na př. lesní neb pastviny 
a pod., pak tato půda nevčítá se do těchto 8 ha.“ Reč poslanca za agrárnikov, JUDr. Karla 
Viškovského, v pléne Dočasného národného zhromaždenia pri schvaľovaní osnovy zákona  
č. 318/1919 Zb. z. a n. Stenoprotokol ze schůze č. 55, 27. 5. 1919. In Spoločná Česko-Slovenská 
Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?do
cumentId=11821>.

139 HORÁK, J. Urbárské a příbuzné poměry na Slovensku. In Právny obzor. 1923, roč. VI, s. 280.
140 KALÁČ, F. Pozemková reforma. Bratislava : Comenius, 1921, s. 19.
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vzniku nových želiarskych pomerov. V medzivojnovom období sa tak aj naďa
lej stretávame s dedičným nájmom a deleným vlastníctvom pôdy regulovaným 
predpismi recipovaného bývalého uhorského obyčajového práva.141

Ďalším krokom v odstraňovaní feudálnych reliktov bola likvidácia fideiko
misov. Zrušenie šľachtictva zákonom č. 61/1918 Zb. z. a n. predstavovalo prvý 
krok v odstránení spoločenského a politického postavenia šľachty v novom štá
te.142 Pozemková reforma mala následne prispieť aj k odstráneniu majetkové
ho základu tohto jej postavenia. S tým úzko súvisela aj problematika viazanos
ti veľkej výmery bonitnej poľnohospodárskej pôdy vo fideikomisoch. Okrem 
toho, že dispozičné obmedzenia spojené s fideikomismi významne sťažovali jej 
efektívne hospodárske využitie, sťažovali tiež širokým vrstvám roľníctva dostať 
sa k pôde iným spôsobom než árendou alebo dedičným nájmom. Preto prvým 
opatrením pozemkovej reformy dotýkajúcim sa aj fideikomisov bolo zaradenie 
veľkého fideikomisného majetku do kategórie veľkého pozemkového majetku 
zaberaného štátom na základe záborového zákona. Tým však bola riešená len 
parciálna otázka prerozdelenia fideikomismi viazanej pôdy. K zrušeniu samot
ného právneho inštitútu fideikomisu došlo až v roku 1924, a to prijatím zákona  
č. 179/1924 Zb. z. a n. o zrušení zverenstiev.

Ex lege sa bez náhrady rušili všetky druhy existujúcich fideikomisov, čím sa 
spod právneho režimu deleného vlastníctva uvoľnilo dovtedy fideikomismi via
zané pozemkové vlastníctvo. Otázky majetkového vyrovnania a úpravy pomerov 
k takto uvoľnenému pozemkovému vlastníctvu boli zákonom č. 179/1924 Zb.  
z. a n. o zrušení zverenstiev prenechané na vzájomnú dohodu držiteľa fideikomi
su a jednotlivých čakateľov v poradí dedičskej postupnosti. Táto možnosť však 
bola limitovaná lehotou 6 mesiacov, počítanou odo dňa nadobudnutia platnosti 
zákona č. 179/1924 Zb. z. a n. o zrušení zverenstiev. Do jej uplynutia bolo mož
né predkladať výhradne písomne vyhotovené dohody o majetkovom vyrovnaní 
na schválenie príslušnému zverenskému súdu. Na základe súdneho schválenia 
mohli byť zmeny vlastníckych pomerov zapísané do pozemkových kníh. V opač
nom prípade súd pririekol zverenský majetok aktuálnemu držiteľovi a súčasne 
určil úkonom nazývajúcim sa „fideikomisárna substitúcia“ ako následného de
diča čakateľa, ktorý bol dovtedy prvým v poradí čakateľov. Odstránenie práv
neho inštitútu fideikomisu z československého právneho poriadku bolo následne 

141 HORÁK, J. Urbárské a příbuzné poměry na Slovensku. In Právny obzor. 1923, roč. VI, s. 273.
142 K tejto problematike pozri viac GÁBRIŠ, T. Rytieri v republike. Zrušenie šľachtických titulov 

v Československu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019.
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zákonom č. 179/1924 Zb. z. a n. o zrušení zverenstiev zavŕšené ustanovením 
zákazu zriaďovať pro futuro akékoľvek nové fideikomisy.143

Po uzákonení riešenia právnych pomerov želiarov a árendátorov prišlo na rad 
uzákonenie prídelu štátom zabratej pôdy. Išlo o moment premietnutia sociálnej 
politiky štátu do reality s cieľom vyrovnávania spoločenských a ekonomických 
nerovností a vytvorenia materiálneho zázemia roľníctva pre jeho ďalšiu sociál
nu a ekonomickú emancipáciu. Právnym základom realizácie prídelu pôdy bol 
pritom už § 10 záborového zákona, ktorý bol vo svojej podstate blanketovou 
normou odkazujúcou vo veci prídelu zabratej pôdy na neskoršiu vykonávaciu 
legislatívu, ako aj všeobecnou smernicou pre tvorbu jej meritórneho právneho 
obsahu.144 Primárnym subjektom prídelu pôdy boli jednotlivci.145 Sekundárne 
štát počítal s prídelom pôdy korporatívnym subjektom. Boli nimi najmä druž
stvá rôzneho druhu, ako aj obce a iné verejnoprávne zväzky. V odobrení príde
lu pôdy družstvám sa odzrkadľoval vplyv socializačných tendencií, kde najmä 
skupina reformných sociálnych demokratov okolo poslanca Františka Modráčka 
presadzo vala rozsiahlu podporu družstevného obrábania pôdy a kolektívnej poľ
nohospodárskej výroby.146 Zákonodarca súčasne ustanovil špecifické podmienky 
pre prídel pôdy obom kategóriám subjektov, ako napríklad vôľa a reálna schop
nosť jednotlivca hospodáriť na pridelenej pôde, alebo v prípade korporatívnych 
subjektov využitie pôdy k rôznorodým verejnoprospešným účelom. Išlo v zásade 
o obmedzenia pre žiadateľov o prídel pôdy, ktoré mali umožniť jednak vytvorenie 
životaschopných poľnohospodárskych statkov, ktoré by prispeli k intenzifikácii 

143 ŠVECOVÁ, A. Fideikomis podľa zákonného a obyčajového uhorského práva až do jeho zániku 
v I. ČSR. In Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica 7/2010. Trnava : Trnavská Univerzita, 
2010, s. 223  225; GÁBRIŠ, T. Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861. 
Monografická štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 128  
129.

144 Ustanovenie § 10 záborového zákona: „Pokud stát převzatého majetku nepodrží pro účely všeo-
becně prospěšné, přidělí jej úřad pozemkový postupně do určité výše do vlastnictví nebo pachtu 
malým zemědělcům, domkářům, drobným živnostníkům, bezzemkům, a to zvláště příslušníkům 
ozbrojené moci československé a válečným invalidům, kteří by na půdě chtěli a mohli hospoda-
řiti, pak družstvům složeným z uvedených osob, družstvům bytovým, spotřebním a zemědělským, 
obcím a jiným veřejným svazkům k účelům všeobecně prospěšným, vědeckým a humanitním 
ústavům. Půdy může býti užito také k jiným účelům všeobecně prospěšným. O osobách a kor-
poracích, kterým lze půdu přiděliti, o výměře přídělu a právech k němu a o omezeních práva 
vlastnického k přidělené půdě budou dána podrobnější ustanovení zvláštním zákonem.“

145 V § 10 záborového zákona boli konkrétne menovaní malí poľnohospodári, domkári, drobní živ
nostníci a bezzemkovia, spomedzi ktorých mali byť preferovaní najmä príslušníci českosloven
skej brannej moci a vojnoví invalidi.

146 LACINA, V. Představy o pozemkové reformě v ČSR před jejím uzákoněním. In Československá 
pozemková reforma 1919 - 1935 a její mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvkú z mezinárodní 
vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště : Slovácké muze
um v Uherském Hradišti, 1994, s. 35  36.
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výroby v agrárnom sektore národného hospodárstva, ako aj využitie pôdy pre 
budovanie všeobecne prospešných ústavov a zariadení.147

Všeobecné usmernenia záborového zákona ohľadom prídelu pôdy následne 
podrobne vykonával ako lex specialis prídelový zákon. Jeho realizáciu v pra
xi mal na starosti ŠPÚ vytvorený na základe § 1 záborového zákona a zákona 
č. 330/1919 Zb. z. a n. o pozemkovom úrade, a to ako reprezentant záujmov 
štátu vo veciach pozemkovej reformy.148 Rozhodnutie ŠPÚ o schválení prídelu 
v niektorej z jeho foriem (t. j. o prídele pôdy do vlastníctva, nájmu alebo árendy 
podľa § 15 prídelového zákona) malo povahu vkladovej listiny, a tým aj právne
ho titulu na uskutočnenie pozemnoknižného zápisu vlastníctva pôdy v prospech 
jeho nadobúdateľa.149

Dôležitým ideovým a programovým momentom prídelového zákona bolo 
precizovanie účelu prídelu zabratej pôdy, a to v dvoch rovinách. Prvou rovinou 
bol sociálny účel prídelu. Zabezpečenie živobytia pre príjemcu prídelu a členov 
jeho rodiny tvorilo prvoradý cieľ pozemkovej reformy.150 Nadobudnutie pôdy 
prostredníctvom prídelu malo najmä drobným roľníkom a bezzemkom zabezpe
čiť ich ekonomickú sebestačnosť a s tým spojené zlepšenie ich spoločenského 
postavenia. Sociálny účel prídelu sa súčasne prekrýval s hospodárskym účelom, 
ktorý sa zameriaval na podporu malých a stredných poľnohospodárskych statkov 

147 „Chceme vytvořiti života schopné existence, spokojené drobné držitele, ale chceme také upra-
viti zdravým způsobem poměr držební mezi jednotlivými velikostními kategoriemi majetku, ne-
boť, jak nám odborníci řekli v našem výboru, tyto kategorie mají jednotlivě svoji hospodářskou 
oprávněnost a nesmějí až do určitých hranic býti rušeny. (...) Co se týče kolektivistické formy 
provozování zákona, nevylučujeme této formy, nýbrž ji připouštíme. (...) Chceme také, aby půda 
zabezpečena byla pro účele humanní a pro účele vědecké.“ Reč poslanca za agrárnikov, JUDr. 
Karla Viškovského, v pléne Dočasného národného zhromaždenia pri schvaľovaní osnovy zá
borového zákona. Stenoprotokol ze schůze č. 46, 16. 4. 1919. In Spoločná Česko-Slovenská 
Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?do
cumentId=11720>.

148 Pre podrobnejší výklad o inštitucionálnej výstavbe, predmete činnosti, financovaní a systéme 
riadenia ŠPÚ pozri ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od 
roku 1918 do současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oecono
mica, 2013, s. 20  24.

149 FAJNOR, V., ZÁTURECKÝ, A. Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpat-
skej Rusi. 3. vyd. Šamorín : Heuréka, 1998, s. 101.

150 „Pak rozeznávati dlužno příděly pro zřízení samostatných podniků zemědělských a sice tako-
vých, které stačí k obživě hospodáře a jeho rodiny, tedy hospodářství soběstačných.“ Reč po
slanca za agrárnikov, JUDr. Karla Viškovského, v pléne Dočasného národného zhromaždenia 
pri schvaľovaní osnovy prídelového zákona. Stenoprotokol ze schůze č. 113, 30. 1. 1920. In 
Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/
dl/Browser/Document?documentId=12399>.



69

POZEMKOVÝMI REFORMAMI K SPRAVODLIVÉMU PREROZDELENIU POZEMKOVÉHO VLASTNÍCTVA

a postupné odstraňovanie negatívnych dopadov nezamestnanosti.151 Účel príde
lu sa následne premietal aj do uprednostňovania konkrétnych subjektov prídelu, 
keď boli v zmysle dikcie § 1 prídelového zákona na prvom mieste jednotlivci 
a až po nich sa rátalo s prídelom pôdy právnickým osobám viacerých druhov. 
Právnickým osobám tak mohla byť pôda pridelená pod podmienkou jej využi
tia pre celospoločensky prospešné účely. Odrazom sociálneho a hospodárskeho 
účelu prídelu sa v tomto prípade stala snaha zamedziť akumulácii pôdy v rukách 
jednotlivých členov právnických osôb, ktorí by ho následne mohli využiť vo for
me kapitálu na finančné špekulácie.152

Významný bol aj národný charakter prídelu. Pôda totiž nemohla byť pridele
ná osobám bez československého štátneho občianstva, ak neexistovala perspektí
va jeho nadobudnutia v lehote do 2 rokov od prídelu (§ 3 bod č. 1 prídelového 
zákona). Z prídelu tak boli vylúčení občania cudzích štátov, no nie príslušníci 
národnostných menšín. O prídel pôdy sa tak mohli uchádzať aj občania Česko
slovenska nemeckej a maďarskej národnosti.153 Na Slovensku žijúca maďarská 
národnostná menšina túto možnosť skutočne využila a do 31. marca 1928 bolo 
v 25 súdnych okresoch pridelených 6 094 žiadateľom 8 188 ha pôdy v drobnom 
prídele a 18 osobám nedielne gazdovstvá v celkovej výmere 200 ha pôdy.154

151 „Až doplníme malé usedlosti domkářské a maloživnostnické přídělem půdy, zmírníme nepochyb-
ně onen nešťastný tah do měst, příliv do té ,reservní armády‘ nezaměstnaných, kteří se mar-
ně před branami továren doprošují práce. Přestane ten paradoxní zjev, že velkodržitelé půdy 
naříkají na nedostatek lidí, zatím co v městech jest chronická nezaměstnanost.“ Reč poslanca 
za Československú stranu národne socialistickú, Antonína Uhlířa, pri schvaľovaní osnovy zá
borového zákona. Stenoprotokol ze schůze č. 46, 16. 4. 1919. In Spoločná Česko-Slovenská 
Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?do
cumentId=11717>.

152 Na riziko špekulatívnych operácií s pôdou v kontexte družstevného podnikania poukázal aj 
agrárnik JUDr. Karel Viškovský, ktorý z pozície parlamentného spravodajcu pri schvaľovaní 
osnovy prídelového zákona povedal, že: „(...) družstva musí poskytovat záruky, že nejsou něja-
kými výtvory fingovanými, nýbrž že spočívají na skutečných, zdravých základech družstevních 
a přístup k nim budou mít jen takové osoby, které by ve smyslu zákona jakožto jednotlivci měly 
nárok na přidělenou půdu. Není přípustno, aby pod záminkou členů podobných družstev vlou-
dili se nepovolaní, n. př. kapitalisté do državy půdy.“ Reč poslanca za agrárnikov, JUDr. Karla 
Viškovského, v pléne Dočasného národného zhromaždenia pri schvaľovaní osnovy prídelového 
zákona. Stenoprotokol ze schůze č. 113, 30. 1. 1920. In Spoločná Česko-Slovenská Digitál-
na parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documen
tId=12399>.

153 K tomu pozri napríklad RYCHLÍK, J. Sociální a národnostní dimenze československé pozemko
vé reformy v mezinárodním kontextu. In Československá pozemková reforma 1919 - 1935 a její 
mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvkú z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 
21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994, s. 48  
49.

154 JANŠÁK, Š. Pozemková reforma na Slovensku. In SETONWATSON, R. W. (ed.) Slovensko 
kedysi a teraz - politický prehľad. Praha : Orbis, 1931, s. 327  328.
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Dominantnou formou prídelu pôdy fyzickým osobám sa stal prídel pôdy do 
vlastníctva vytvárajúci súčasne osobitnú formu vlastníctva pôdy v podobe už 
spomínaného nedielneho gazdovstva.155 Išlo o najväčšie nóvum, ktoré pozemko
vá reforma prinášala do existujúcej štruktúry vlastníckych vzťahov k pôde v Čes
koslovensku. Napĺňal sa tým sociálny a hospodársky účel pozemkovej reformy, 
ktorá mala podľa Karla Viškovského „v první řadě vytvořiti na půdě malé po-
zemkáře, a to opětně v prvé řadě na základě myšlénky soukromého vlastnictví“.156

Nedielne gazdovstvo bolo z ekonomického hľadiska na základe dikcie § 2 
ods. 1 prídelového zákona konštruované ako sebestačný poľnohospodársky sta
tok.157 Z právneho hľadiska bolo nedielne gazdovstvo osobitným právnym in
štitútom a súčasne osobitnou formou zákonom obmedzeného individuálneho 
vlastníctva poľnohospodárskej pôdy.158 Prídelovým zákonom boli totiž zavedené 

155 V slovenských prameňoch sa stretávame s rôznymi variantmi českého termínu „rolnický nedíl“. 
Kým Vladimír Fajnor a Adolf Záturecký používajú poslovenčenú verziu tohto termínu v podobe 
„roľnícky nediel“, František Kaláč (tlačový referent Ministerstva s plnou mocou pre správu Slo
venska) používa slovenský preklad českého termínu v podobe „nedielne gazdovstvo“ (KALÁČ, 
F. Pozemková reforma. Bratislava : Comenius, 1921, s. 27  28). V tejto monografii budeme 
vzhľadom na dobovú autentickosť prekladu a taktiež vzhľadom na jazykovú stránku používať 
termín „nedielne gazdovstvo“.

156 Stenoprotokol ze schůze č. 46, 16. 4. 1919. In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná 
knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11720>.

157 Nedielne gazdovstvo malo tvoriť materiálne zázemie postačujúce k obžive vlastníka a jeho ro
diny. Súčasne malo tvoriť výhradný alebo aspoň hlavný prameň obživy samotného vlastníka. 
Vlastník sa v rámci svojho povolania musel výhradne alebo aspoň v prevažnej miere venovať 
obhospodarovaniu nedielneho gazdovstva, pričom ak túto činnosť vykonával spolu so svojimi 
rodinnými príslušníkmi, musel byť schopný realizovať ju bez dlhodobej pomoci tretích osôb. 
Kvantitatívnym ukazovateľom sebestačnosti nedielneho gazdovstva bola podľa § 16 bod č. 1 
prídelového zákona vzhľadom na kvalitatívne kritériá bonity pôdy a miestnych prírodných po
merov výmera od 6 do 10 ha, v odôvodnených prípadoch až 15 ha poľnohospodárskej pôdy. 
Najmä s ohľadom na existujúce potreby pôdy na Slovensku sa prijala zásada, že na základe 
objektívneho posúdenia uvedených kritérií mohol ŠPÚ prideliť pôdu aj vo výmere presahujúcej 
rozsah ustanovený v § 16 bod č. 1 prídelového zákona.

158 „A všude tam, kde přechází se k intensitě výrobní, všude tam vidíme také, že přechází se k for-
mě individuelního vlastnictví. (...) Jsme přesvědčeni, že znárodnění půdy dosáhneme nejlépe 
tím, jestliže půdy dostane se nejširším vrstvám lidovým v držbu vlastnickou.“ Reč poslanca za 
agrárnikov, JUDr. Karla Viškovského, v pléne Dočasného národného zhromaždenia pri schvaľo
vaní osnovy záborového zákona. Stenoprotokol ze schůze č. 46, 16. 4. 1919. In Spoločná Čes-
ko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/
Document?documentId=11720>. „(...) rolnický nedíl dává se ve formě omezeného vlastnictví. 
Tím vzniká u nás nový právní institut ,rolnického nedílu.‘ Osnova pak upravuje podrobně právní 
poměry nedílu, stanoví jeho ochranu a omezení disposiční držitelů těchto nedílů.“ Reč poslan
ca za agrárnikov, JUDr. Karla Viškovského, v pléne Dočasného národného zhromaždenia pri 
schvaľovaní osnovy prídelového zákona. Stenoprotokol ze schůze č. 113, 30. 1. 1920. In Spo-
ločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/
Browser/Document?documentId=12399>.
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viaceré obmedzenia dispozičných a užívacích oprávnení vlastníka nedielneho 
gazdovstva, a to predovšetkým zakotvením zásady jediného vlastníka (t. j. vlast
níkom nedielneho gazdovstva mohla byť vždy len jedna osoba, a to vrátane ne
rozvedených manželov so štatútom jednej osoby) a zásady jediného dediča (t. j. 
nedielne gazdovstvo mohla dediť vždy len jedna osoba). Bez povolenia ŠPÚ tak 
nebolo možné scudzenie, delenie alebo zaťaženie nedielneho gazdovstva, pričom 
užívacie oprávnenia boli obmedzené najmä zavedením rôznych hospodárskych 
povinností. Napriek zákonným obmedzeniam dispozičnej slobody a užívacích 
oprávnení vlastníka predstavovalo nedielne gazdovstvo formu individuálneho 
súkromného vlastníctva, ktoré malo podľa predstáv vtedajších politických a ná
rodohospodárskych elít vyhovovať potrebám rozvoja poľnohospodárskej výroby 
a trhového hospodárstva. Realita sa však od týchto predstáv nakoniec značne 
líšila.

3.1.3 Výsledky a dopady medzivojnovej pozemkovej 
reformy

Išlo by o krajne neobjektívny počin, ak by sme vnímali medzivojnovú českoslo
venskú pozemkovú reformu príliš idealisticky. A to zvlášť z hľadiska naplnenia 
jej stanovených cieľov vo vzťahu k územiu Slovenska. Objektívne posúdenie vý
sledkov pozemkovej reformy v sociálnej a hospodárskej rovine závisí od posúde
nia relevantných informácií opierajúcich sa najmä o oficiálne štatistiky. Avšak 
vzhľadom na časté odlišnosti medzi jednotlivými dostupnými zdrojmi je nevy
hnutné upustiť od zakladania akýchkoľvek hodnotiacich stanovísk na absolút
nych číslach a snažiť sa skôr o všeobecné zhodnotenie jednotlivých vývojových 
trendov v zmenách vlastníckych pomerov k pôde.

Úradné štatistiky z roku 1925 uvádzajú, že z celkovej výmery 4 893 589 ha 
bolo na Slovensku 2 352 524 ha poľnohospodárskej pôdy a 2 541 065 ha ostatnej 
pôdy.159 Zisťovanie výmery zabratej pôdy sa realizovalo na základe vládneho 
nariadenia č. 61/1920 Zb. z. a n. Súpis nevykonával ŠPÚ, ale priamo vlastní
ci a spoluvlastníci veľkého pozemkového majetku, ako aj užívatelia veľkého 
viazaného majetku spadajúceho podľa § 2 a § 3 záborového zákona pod zábor 
ako základné opatrenie pozemkovej reformy. Podľa údajov pochádzajúcich 
z takto vykonaného súpisu možno celkovú výmeru zabratej pôdy odhadovať na 
1 410 384 až 1 880 426 ha pôdy, čo predstavuje približne 28,8 až 38,4 % z cel
kovej výmery pôdy na Slovensku. Výmera zabratej poľnohospodárskej pôdy sa 

159 Československá pozemková reforma v číslech a diagramech. Praha : Státní pozemkový úřad, 
1925, s. 4.
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pritom pohybovala v rozmedzí 395 171 až 400 000 ha, čo činilo len 16,8 až 17 
% z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, po ktorej bol na
jmä medzi vidieckym obyvateľstvom najväčší dopyt.160 Práve otázka zmien vo 
vlastníckych pomeroch k poľnohospodárskej pôde sa stala zdrojom viacerých 
paradoxov medzi vojnovej pozemkovej reformy.

Pokiaľ ide o cieľ hospodárskej stabilizácie Slovenska prostredníctvom zin
tenzívnenia obrábania pôdy a zvýšenia poľnohospodárskej produkcie, možno 
hovoriť len o jeho čiastočnom naplnení. Prídel pôdy bezzemkom a roľníkom to
tiž nekopíroval reálny dopyt po pôde. Štruktúra pozemkového vlastníctva sa ani 
po reálnom vytvorení nových malých a stredných poľnohospodárskych statkov 
zásadne nezmenila, pričom veľkostatky si v agrárnom sektore národného hospo
dárstva aj naďalej zachovali relatívne významné miesto vďaka prežívaniu tzv. 
zvyškových statkov.161 

Podľa Štátneho úradu štatistického zaberali veľkostatky o rozlohe nad 100 ha 
až 31 % z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.162 Podľa šta
tistiky vypracovanej na začiatku 20. rokov agrárnickým politikom Milanom Ho
džom sa ďalej dozvedáme, že 2 460 stredných a väčších veľkostatkov zaberalo 
na slovenskom vidieku až 34 % najbonitnejšej ornej pôdy.163 Aj po uskutočnení 
záboru veľkého pozemkového majetku a následnom prerozdelení pôdy ostávala 
výmera veľkostatkárskej pôdy stále relatívne vysoká. Ešte v máji 1930 totiž na 
Slovensku zaberali veľkostatky nad 100 ha až 26 % poľnohospodárskej pôdy.164 
Do 1. januára 1938 bolo navyše pôvodným vlastníkom na základe § 11 záborového 

160 Zdroj údajov na spodnej hranici výmery KRAJČOVIČOVÁ, N. Predpoklady realizácie pozem
kovej reformy na Slovensku v medzivojnovom období. In Československá pozemková reforma 
1919 - 1935 a její mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 
konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hra
dišti, 1994, s. 14. Nataša Krajčovičová ešte upresňuje pomer zabratej poľnohospodárskej pôdy 
vo vzťahu k ornej pôde, ktorý reprezentoval 20,7 % všetkej ornej pôdy na Slovensku. Zdroj 
údajov na hornej hranici výmery KALÁČ, F. Pozemková reforma. Bratislava : Comenius, 1921, 
s. 11. Prepočet pomeru výmery zabratej pôdy k celkovej výmere pôdy na Slovensku na percentá 
uskutočnil autor tejto monografie.

161 ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do sou-
časné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 36; 
JANŠÁK, Š. Pozemková reforma na Slovensku. In SETONWATSON, R. W. (ed.) Slovensko 
kedysi a teraz - politický prehľad. Praha : Orbis, 1931, s. 324  325.

162 ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do sou-
časné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 14.

163 KALÁČ, F. Pozemková reforma. Bratislava : Comenius, 1921, s. 11.
164 SLEZÁK, L. Pozemková reforma v Československu 1919  1935. In Československá pozemková 

reforma 1919 - 1935 a její mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 
konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uher
ském Hradišti, 1994, s. 5.
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zákona zo záboru prepustených až 178 190 ha poľnohospodárskej pôdy a 383 888 ha  
ostatnej pôdy, čo predstavovalo až 31,7 % všetkej zabratej poľnohospodárskej 
pôdy a 68 % ostatnej zabratej pôdy. Celkovo tak k tomuto dátumu na Slovensku 
hospodárilo až 4 369 veľkostatkov nad 100 ha pôdy obhospodarujúcich celkovo 
2 313 924 ha pôdy, z čoho bolo až 742 746 ha poľnohospodárskej pôdy.165 Pri 
otázke zvyškových statkov, za ktoré možno v zmysle § 24 ods. 2 prídelového zá
kona považovať súbor budov s inventárom a pôdy, ktorá zvýšila po rozparcelova
ní veľkostatku166, bolo podľa štatistiky ŠPÚ do oficiál neho ukončenia realizácie 
pozemkovej reformy v roku 1935 na Slovensku pridelených 525 nadobúdateľom 
272 zvyškových statkov, a to v celkovej výmere 72 908 ha pôdy, z čoho bolo 
58 631 ha poľnohospodárskej pôdy. Veľkosť zvyškových statkov sa pritom spra
vidla pohybovala od 30 ha vyššie, na základe čoho je tieto útvary možné zaradiť 
už do kategórie veľkostatkov.167 

O taktiež len čiastkovom úspechu možno hovoriť v súvislosti s likvidáciou 
veľkostatkov cudzích štátnych príslušníkov. Príčinu relatívne malého rozsahu 
výmery zabratej pôdy vo vlastníctve cudzích štátnych príslušníkov možno hľa
dať v dlhotrvajúcich medzinárodných sporoch riešených až na úrovni medzi
národnej arbitráže. Ako najproblematickejšie sa pritom ukázali spory s maďar
skými vlastníkmi. Trianonská mierová zmluva s Maďarskom vo svojom čl. 239 
garantovala maďarským občanom opravný prostriedok, na základe ktorého sa 
mohli pred zmiešaným československomaďarským rozhodcovským súdom 
v Haagu domáhať reštitúcie in status quo ante alebo úplného odškodnenia v prí
pade zasiahnutia ich majetku niektorým z opatrení československej pozemkovej 
reformy.168 Nároky maďarských občanov boli nakoniec vyriešené nie zmiešaným 
rozhodcovským súdom, ktorý sa dostal len po otázku riešenia kompetenčného 

165 KRAJČOVIČOVÁ, N. Predpoklady realizácie pozemkovej reformy na Slovensku v medzivoj
novom období. In Československá pozemková reforma 1919 - 1935 a její mezinárodní souvislos-
ti. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994. 
Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994, s. 19.

166 Ustanovenie § 24 ods. 2 prídelového zákona: „Ke směnám budiž užito v prvé řadě statků, které 
při přídělu vzniknou tím, že k řádnému využitkování budov zřízených při dosavadních hospo-
dářských jednotkách ponechá se při budovách takových přiměřená výměra zabraných pozemků, 
nebo že se k pozemkům odděleným od dosavadních hospodářských jednotek přikáží potřebné 
budovy (statky zbytkové).“ Pozri taktiež JANŠÁK, Š. Pozemková reforma na Slovensku. In SE
TONWATSON, R. W. (ed.) Slovensko kedysi a teraz - politický prehľad. Praha : Orbis, 1931,  
s. 320.

167 ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do 
současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013,  
s. 276.

168 Viac o tejto problematike pozri PEICHLOVÁ, A. Konfiskační a vyvlastňovací prvek pozemkové 
reformy v době první republiky. In KUKLÍK, J. a kol. Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlast-
nění v československých dějinách 20. století. Praha : Auditorium, 2011, s. 36  38.
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sporu, ale mimosúdnym urovnaním vo forme podpísania dodatkov k Trianonskej 
mierovej zmluve s Maďarskom v Paríži 28. apríla 1930. 

Pre Československú republiku bola táto forma urovnania sporu nevýhodná, 
keďže ju zaväzovala k prepusteniu majetku 83 žalobcov zo záboru o minimálnej 
výmere 57 550 ha (100 000 katastrálnych jutár) z pôvodne zabratej výmery cca 
202 001 ha (351 000 katastrálnych jutár).169 Okrem toho na seba Československá 
republika prebrala záväzok podieľať sa na tvorbe tzv. Agrárneho fondu, ktorý mal 
mať formu právnickej osoby s vlastnou právnou subjektivitou a základným ima
ním zodpovedajúcim hodnote viac ako 1,5 miliardy československých korún.170 
Agrárny fond mal následne zaujať v prebiehajúcich sporoch procesné postavenie 
Československej republiky ako žalovanej strany a uspokojiť nároky žalobcov 
maximálne do výšky samotného základného imania. V konečnom dôsledku boli 
spory s maďarskými občanmi riešené najmä formou dohody a tam, kde k doho
de nedošlo, bolo vyvlastnených 50 až 75 % pôvodne zabratej pôdy a zvyšných  
25 až 50 % pôdy bolo ponechaných pôvodným vlastníkom.171 Takýto výsledok 
ostro kontrastoval s proklamovanou snahou o likvidáciu majetkového vplyvu 
cudzích štátnych príslušníkov na Slovensku. V skutočnosti sa na Slovensku aj 
naďalej zachoval relatívne citeľný vplyv maďarských vlastníkov pôdy, pričom 
došlo k posilneniu českého kapitálu, ktorý zaujal cudzincami uvoľnené miesto.172 

Je pravda, že pozemková reforma presunula ťažisko výroby na kvantitatív
ne zvýšený počet malých a stredných podnikov, kam patrili aj nedielne gazdov
stvá ako prídelovým zákonom zavedená nová forma individuálneho súkromného 
vlastníctva poľnohospodárskej pôdy o výmere od 6 do najviac 15 ha, ku ktorej sa 
viazal režim obmedzeného vlastníckeho práva. Ako dôkaz môže svedčiť nasle
dujúca tabuľka obsahujúca porovnanie výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú 
zaberali jednotlivé kategórie poľnohospodárskych statkov na začiatku pozemko
vej reformy v roku 1921 a v období jej blížiaceho sa konca po realizácii kľúčo
vého kvanta majetkových prevodov v roku 1930.

169 VONDRUŠKA, E. Čsl. pozemková reforma s hlediska mezinárodního práva. In Slovník veřejné-
ho práva československého. Svazek 3: P - R. Praha : Eurolex Bohemia, 2000, s. 404  405.

170 Dohody II. a III. publikované spolu s ostatnými súčiastkami v Zbierke zákonov a nariadení čes
koslovenského štátu pod č. 81/1931 Sb. z. a n. určovali základné imanie vo výške 219,5 miliónov 
zlatých korún. Vychádzajúc z údajov čl. 1 Dohody III. (1 zlatá koruna = 0,304878 g čistého 
zlata) a prílohy A k Dohode III. (ak 292 zlatých korún = 2 000 Kčs, tak potom 1 zlatá koruna =  
cca 6,85 Kčs), môžeme ustáliť náš približný prepočet tejto sumy na množstve cca 66 ton čistého 
zlata v hodnote cca 1,48 miliardy Kčs.

171 LETZ, R. Slovenské dejiny IV. 1918 - 1938. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010,  
s. 311.

172 PRŮCHA, V. Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha : Svoboda, 1974,  
s. 69 a 85.
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Tabuľka č. 3 Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy podľa veľkostných sku-
pín poľnohospodárskych statkov na Slovensku v roku 1921 a 1930173

Rok

Percentuálne vyjadrenie výmery poľnohospodárskej pôdy pripadajúcej 
na jednotlivé veľkostné skupiny poľnohospodárskych statkov z celkového 
množstva dostupnej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

do 1 ha 1 - 5 ha 5 - 10 ha 10 - 30 ha 30 - 100 ha nad 100 ha

1921 1,90 % 16,60 % 19,80 % 22,50 % 8,20 % 31,00 %

1930 1,72 % 19,17 % 22,89 % 23,48 % 9,21 % 23,53 %

Rozdiel - 0,18 % + 2,57 % + 3,09 % + 0,98 % + 1,01 % - 7,47 %

Na prvý pohľad by sa zdalo, že pozemková reforma pomohla prostredníctvom 
prídelu poľnohospodárskej pôdy zlepšiť materiálne zabezpečenie malých a stred
ných roľníkov. Realita však bola odlišná. Štatistické údaje ŠPÚ nám prezrádzajú, 
že na prelome rokov 1934 a 1935, teda v čase oficiálneho ukončovania pozemko
vej reformy, nadobudlo na Slovensku 198 786 osôb v drobnom prídele 243 494 ha  
poľnohospodárskej pôdy.174 Priemerná veľkosť prídelu poľnohospodárskej pôdy 
na jedného nadobúdateľa tak činila cca 1,22 ha, čo sa najmä v podmienkach ne
dostatočne rozvinutého poľnohospodárstva a preľudnenosti slovenského vidieku 
ukázalo ako viac než nedostatočné. Z národohospodárskeho hľadiska pritom 
došlo k zohľadneniu myšlienky racionálneho nastavenia veľkosti poľnohospo
dárskych statkov a k zachovania vzájomného pomeru medzi ich jednotlivými 
veľkostnými kategóriami. Najproduktívnejšie totiž boli práve veľkostatky pohy
bujúce sa vo výmere od 50 do 100 ha, ktoré si napriek kvantitatívnemu poklesu 
ich celkového počtu zachovali väčší podiel pôdy, než akým disponovali z hľadis
ka počtu posilnené malé a stredné poľnohospodárske statky. Tým ostal zachova
ný aj relatívne vysoký podiel veľkostatkov nad 50 ha na výrobe, ktorý konkuro
val podielu na výrobe produktívnejších stredných poľnohospodárskych statkov 
do 20 ha. Prežívajúca konkurencia veľkostatkov spolu so zvýšením poč tu osôb, 
ktoré pracovali v poľnohospodárstve ako majitelia nových malých a stredných 

173 Zdroj údajov pre rok 1921: ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na úze-
mí ČR od roku 1918 do současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství 
Oeconomica, 2013, s. 14. Zdroj údajov pre rok 1930: CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 
1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 12. Celková úprava tabuľky vykonaná autorom tejto 
monografie.

174 ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do 
současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013,  
s. 276.
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poľnohospodárskych statkov, zapríčinili zintenzívnenie dopadov krízových ja
vov v národnom hospodárstve.175

Vízia o zvýšení kúpyschopnosti obyvateľstva v dôsledku intenzifikácie 
poľnohospodárskej výroby sa rozplynula nielen v povojnovej agrárnej kríze 
v rokoch 1921 až 1923, ale najmä po prepuknutí svetovej hospodárskej krízy  
v 30. rokoch. Malý a stredný poľnohospodársky statok sa postupne ukázali ako 
umelý konštrukt nespĺňajúci očakávania a reálne potreby slovenského poľnohos
podárstva. Roľníci sa síce vďaka prídelu pôdy a počiatočnej úverovej pomoci od 
štátu zbavili starých dlžôb a finančných problémov, no počiatočné investície do 
nového poľnohospodárskeho statku sa ukázali ako zdroj nových ťaživých dlžôb. 
Problémom bol stále aj malovýrobný charakter slovenského poľnohospodárstva 
dominujúci dokonca aj pri stredných poľnohospodárskych statkoch. Kvôli tomu 
pretrvávalo volanie po sceľovaní (komasácii) pôdy a vytváraní životaschopnej
ších hospodárskych jednotiek, ktorými paradoxne neboli statky vytvorené príde
lom pôdy v rámci pozemkovej reformy.176 Situáciu neuľahčoval ani prísny práv
ny režim pridelenej pôdy neumožňujúci flexibilnú dispozíciu s pôdou v prípade 
akútnej potreby. Išlo pritom nielen o zákaz zaťaženia alebo scudzenia pridelenej 
pôdy, ale aj o otázku zákazu exekúcie, pri ktorej bolo možné na zabratú alebo 
pridelenú pôdu viesť exekúciu v zmysle § 36 prídelového zákona len nútenou 
správou. Banky tak v krízových rokoch odmietali poskytovať roľníkom hos
podáriacim na nedielnych gazdovstvách finančný úver, pretože absencia mož
nosti zadlženú pôdu odpredať v dražbe významnou mierou ohrozovala rýchlu 
vymožiteľnosť takýchto pohľadávok.177 Snahou o riešenie tohto problému mal 
byť tzv. malý prídelový zákon č. 93/1931 Zb. z. a n. čiastočne uvoľňujúci režim 
dispozičných obmedzení s pôdou. Prijaté opatrenia sa však netýkali nedielne
ho gazdovstva ako dominantnej formy pridelenej pôdy s režimom obmedzeného 

175 PRŮCHA, V. Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha : Svoboda, 1974,  
s. 85 a nasl.

176 ČAČKO, Š. O polnohospodárskych pomeroch Slovenska. In Hospodářské problémy Slovenska. 
Praha : Česká společnost národohospodářská, 1934, s. 42 a nasl.; BRIŠKA, R. Národné hos-
podárstvo. (Teória a politika) Kniha II. Národohospodárska politika. Bratislava : Družstevné 
vydavateľstvo a kníhkupectvo v Bratislave, 1943, s. 54 a 76. 

177 RYCHLÍK, J. Sociální a národnostní dimenze československé pozemkové reformy v meziná
rodním kontextu. In Československá pozemková reforma 1919 - 1935 a její mezinárodní sou-
vislosti. Sborník příspěvkú z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 
1994. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994, s. 48. Na tento problém 
pritom poukazovali veľkostatkári už v kontexte § 8 záborového zákona (exekúcia len nútenou 
správou) v počiatkoch realizácie pozemkovej reformy v roku 1922: „Okolnost, že na zabraný 
majetek lze vésti exekuci jedině vnucenou správou, znemožňuje úvěr a těžce poškozuje věřitele.“ 
Stanovisko organisací majitelů velkostatků k zákonům o pozemkové reformě a připomínky k no-
velle zákona náhradového. Praha : E. Brož, 1922, s. 5.
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vlastníckeho práva.178 Tým pádom ostali problémy roľníkov hospodáriacich na 
nedielnych gazdovstvách aj naďalej len veľmi ťažko riešiteľné, čo viedlo k ďal
šiemu prehlbovaniu sociálnej a hospodárskej núdze slovenského vidieka. 

Pozemkovou reformou vytvorené poľnohospodárske statky sa tak nestali 
ideálnym základom pre budovanie hospodárskej stability a ani pre riešenie so
ciálnych problémov vidieckeho obyvateľstva. Tie sa s príchodom hospodárskej 
krízy začali prehlbovať v dôsledku zníženia dopytu po poľnohospodárskej pro
dukcii po tom, čo narástla nezamestnanosť pri prepúšťaní v priemysle. Keď aj 
poľnohospodárski robotníci začali prichádzať o prácu a hrozil úpadok a drobenie 
poľnohospodárskych statkov, štát pristúpil k nútenej monopolizácii a syndikali
zácii, pri ktorej sa v poľnohospodárstve vytvárali väčšie hospodárske jednotky.179 
Celkovo tak možno povedať, že národohospodárske hľadisko prevážilo nad so
ciálnym hľadiskom pri napĺňaní cieľov pozemkovej reformy, no konfrontácia 
s hospodárskou krízou naplno odhalila slabiny tohto riešenia so všetkými z toho 
plynúcimi dôsledkami. 

Dodajme ešte, že zo sociálneho hľadiska sa azda najväčším zlyhaním pozem
kovej reformy stala snaha o odstránenie feudálnych reliktov spojovaných s preží
vajúcim veľkostatkom v podobe želiarskych pomerov a dlhodobej árendy. Napriek 
veľkému rozšíreniu týchto právnych pomerov na území Slovenska, kde sa hrubé 
odhady výmery želiarskej a árendátorskej pôdy pohybovali okolo 150 000 ha,  
neboli výsledky ich odstraňovania na základe zákona č. 318/1919 Zb. z. a n. 
o zaistení pôdy drobným árendátorom úmerné reálnym potrebám.180 Do 30. júna 
1922 sa zrealizovalo prakticky len zanedbateľné množstvo prevodov výlučného 
vlastníckeho práva k želiarskej a árendátorskej pôde na jej užívateľov, pričom 
1 869 užívateľov a nájomcov získalo len 1 154,41 ha pôdy. K 1. januáru 1938 
sa pritom finálny stav výmery tejto pôdy ustálil na 7 497 ha pôdy.181 Namiesto 
prevodu užívanej pôdy došlo k širokému využitiu možnosti predlžovať existujú
ce vzťahy užívania pôdy, pričom už v roku 1921 sa tak dialo prostredníctvom 

178 Ohľadom rozoberanej problematiky právneho režimu nedielnych gazdovstiev porovnaj naprí
klad § 2, § 3 a § 6 malého prídelového zákona č. 93/1931 Zb. z. a n.

179 PRŮCHA, V. Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha : Svoboda, 1974,  
s. 96 a nasl.; ČAČKO, Š. O polnohospodárskych pomeroch Slovenska. In Hospodářské problé-
my Slovenska. Praha : Česká společnost národohospodářská, 1934, s. 43.

180 K tomu sa taktiež vyjadril podpredseda ŠPÚ, Dr. Jozef Holúbek: „A predsa je pomer želiarsky 
na celom Slovensku, vlastne v celom bývalom Uhorsku tak rozšírený, že počet želiarskych rodín 
slovenských odhadujem na niekoľko desaťtisíc.“ KALÁČ, F. Pozemková reforma. Bratislava : 
Comenius, 1921, s. 20 a 58.

181 KRAJČOVIČOVÁ, N. Predpoklady realizácie pozemkovej reformy na Slovensku v medzivoj
novom období. In Československá pozemková reforma 1919 - 1935 a její mezinárodní souvislos-
ti. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994. 
Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994, s. 19  20.
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využitia inštitútu tzv. nútenej árendy (§ 63 prídelového zákona) v prípade zhruba 
70 000 ha pôdy.182

Celkovo teda možno povedať, že medzivojnová pozemková reforma bola 
úspešná len čiastočne, keďže nepriniesla naplnenie vízie sociálnej a hospodár
skej spravodlivosti. Tvorba malých a stredných poľnohospodárskych statkov, 
ktoré mali na základe preferencie takejto formy prídelu pôdy prídelovým zá
konom spravidla formu nedielnych gazdovstiev, umožnila zavŕšenie kapitalis
tickej transformácie poľnohospodárstva utvrdením individuálneho súkromného 
vlastníctva pôdy. Na jednej strane sa tak krátkodobo relatívne zvýšila životná 
úroveň širších vrstiev roľníckeho obyvateľstva. Na druhej strane však zavedenie 
režimu obmedzeného vlastníckeho práva pri nedielnych gazdovstvách, v snahe 
zohľadniť národohospodársky a sociálny účel prídelu pôdy, prinieslo viacero 
praktických problémov. Tie najmä v časoch hospodárskej krízy akcelerovali jej 
negatívne dopady na roľníkov a agrárne orientovaný vidiek. Riziko hospodár
skeho úpadku roľníkov tak viedlo štát k prijímaniu opatrení, ktoré smerovali 
skôr k hospodárskej koncentrácii pozemkového vlastníctva. V medzivojnovom 
Československu si však tieto opatrenia zachovali povahu regulácie hospodárskej 
súťaže a nie priamych zásahov do súkromného vlastníctva pôdy. Syndikalizá
cia, monopolizácia a podpora družstevníctva zo strany štátu sa tak sústredila na 
organizačnú stránku hospodárskeho využitia pôdy, nie na zmenu vlastníckych 
pomerov. Národohospodárske hľadisko tiež prevážilo nad sociálnym hľadiskom 
pri zachovaní rozsiahlej výmery veľkostatkov v podobe zvyškových statkov, kde 
aj napriek formálnym snahám o ich odstránenie, stále prežívali feudálne relikty 
v podobe želiarskych pomerov a dedičného nájmu. Tým sa však otvorila cesta 
pretrvaniu stavu sociálnej núdze a nespokojnosti na slovenskom vidieku, ktorý 
sa stal východiskom ďalších štátnych zásahov do štruktúry pozemkového vlast
níctva.

3.2 Fikcia sociálne orientovaných zmien vo 
vlastníctve pôdy v rokoch 1939 až 1945

Pretrvávajúca sociálna núdza v radoch slovenského roľníctva a povážlivé hos
podárske pomery vojnového Slovenského štátu sa stali impulzom pre hľadanie 
adekvátnych nástrojov na odstránenie tejto nepriaznivej situácie. Konkrétnym 
opatrením sa opäť mala stať pozemková reforma, pretože vedúci predstavite
lia HSĽS považovali za spoločného menovateľa spomínaných sociálnych 

182 KALÁČ, F. Pozemková reforma. Bratislava : Comenius, 1921, s. 58.
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a hospodárskych problémov otázku rozloženia pozemkového vlastníctva.183 
Následky jeho disproporčného rozloženia medzi jednotlivých vlastníkov v ne
prospech malého a stredného roľníctva, ako aj akútneho úbytku úrodnej poľno
hospodárskej pôdy v dôsledku maďarského záboru po Viedenskej arbitráži v no
vembri 1938 sa mali odstrániť práve prostredníctvom novej úpravy vlastníckych 
vzťahov k pôde, „aby sa odčinili krivdy spáchané prvou pozemkovou reformou, 
aby sa pôda dostala do rúk tým, ktorí na nej skutočne pracujú“.184 Koncepčná 
výstavba a programová náplň pozemkovej reformy boli pritom determinované 
sociálnou doktrínou Slovenského štátu, ktorá z hľadiska jej obsahu vychádzala 
z dvoch ideových platforiem  kresťanského učenia katolíckej cirkvi a slovenskej 
adaptácie pôvodne nemeckej ideológie národného socializmu.

3.2.1 Ciele pozemkovej reformy v tieni totalitného 
režimu

Základným stavebným kameňom sociálnej doktríny Slovenského štátu bolo uče
nie katolíckej cirkvi zameriavajúce sa na riešenie otázky sociálnej nerovnosti. 
Hlavnými zdrojmi inšpirácie sa v tomto smere stali najmä evanjeliá Nového zá
kona a encykliky pápežov Leva XIII. a Pia XI., Rerum Novarum a Quadragesimo 
Anno. Východiskovou tézou riešenia problému sociálnej nerovnosti pritom bola 
akceptácia novozákonnej premisy, že samotná existencia sociálnej nerovnosti je 
prirodzeným stavom.185

V prostredí triednej spoločnosti, ktorá bola chápaná ako produkt sociálnej 
nerovnosti, sa hlavným cieľom sociálneho zmieru stávalo presadzovanie idey 
medzitriednej solidarity umožňujúcej všestranné pozdvihnutie proletariátu, a tým 

183 „Slávny snem! Dnešným rokovaním o tomto zákone a odhlasovaním tejto osnovy sa uskutoční 
dávna politická požiadavka Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, totiž revízia starej pozemkovej 
reformy. Okrem toho, politický význam osnovy spočíva i v tom, že štátny úrad bude mať mož-
nosť kontrolovať, aby pôda prechádzala do spoľahlivých rúk občanov tohto štátu. Pôda nesmie 
a nemá slúžiť, ako to zdôrazňovali tiež páni zpravodajci, špekulatívnym účelom, nemá slúžiť 
k vykorisťovaniu, ale má slúžiť za existenčný základ ľudí, ktorí na nej robia a má vyživiť náš 
národ.“ Reč ministra hospodárstva, Dr. Gejzu Medrického, k osnove zákona č. 46/1940 Sl. z. 
o pozemkovej reforme. Tesnopisecká správa o 26. zasadnutí snemu Slovenskej republiky v Bra
tislave vo štvrtok 22. februára 1940. In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná kniž-
nica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=135174>.

184 Reč spravodajcu národohospodárskeho výboru, Teodora Turčeka, k osnove zákona č. 46/1940 
Sl. z. o pozemkovej reforme. In tamže.

185 MOSNÝ, P. Východiská sociálnej doktríny Slovenskej republiky 1939  1945. In MOSNÝ, 
P. a kol. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Krakov : Spolok Slovákov 
v Poľsku, 2013, s. 37.
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aj zaistenie sociálnej spravodlivosti. Dosiahnutie tohto cieľa mal zaistiť soci
álny štát vyvažujúci individuálne a celospoločenské záujmy tlmením negatív
nych prejavov výkonu vlastníckeho práva k súkromnému vlastníctvu a súčasne 
zamedzením realizácie marxistického poňatia kolektivizmu. Štátne zásahy a re
gulácia sa však mali uskutočňovať len v nevyhnutnej miere. Preto sa prioritou 
stala podmienka osvojenia si morálneho imperatívu sociálnej funkcie súkromné
ho vlastníctva jednotlivcami. V kontexte tohto morálneho princípu bolo účelom 
súkromného vlastníctva tak uspokojenie základných potrieb jednotlivca a jeho 
rodiny, ako aj uspokojenie celospoločenských potrieb z nadbytku generovaného 
zhodnocovaním súkromného vlastníctva. Morálna, no nie právna zodpovednosť 
za napĺňanie princípu sociálnej funkcie súkromného vlastníctva v plnej miere 
pripadala jednotlivcom, pričom štát mal pri súčasnom zaistení nedotknuteľnos
ti súkromného vlastníctva vytvárať najmä právny rámec pre spravodlivý a vše
obecne prospešný výkon vlastníckeho práva jednotlivcami.186

Podstatná časť učenia obsiahnutého v pápežských encyklikách, týkajúceho 
sa súkromného vlastníctva a jeho úlohy v dosiahnutí sociálnej spravodlivosti 
a triedneho zmieru, sa stala integrálnou súčasťou ideológie slovenského národ
ného socializmu. Prepojenie kresťanských hodnôt s myšlienkami národného so
cializmu pritom podľa čelných predstaviteľov štátu a HSĽS odzrkadľovalo slo
venské národné tradície a potreby slovenského národa.187 Pápežské encykliky, 
ako aj slovenský národný socializmus totiž sledovali rovnaký cieľ, ktorým bolo 
naplnenie idey sociálnej spravodlivosti. Dosiahnutie tohto cieľa sa následne v in
tenciách slovenského národného socializmu vymedzovalo prioritne vo vzťahu 

186 Tamže, s. 38  42; Encyklika pápeža Leva XIII. Rerum Novarum. body č. 3  8, 19, 26 a nasl. 
Dostupné na: <http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumentyavyhlasenia/p/dokumentypa
pezov/c/rerumnovarum>; Encyklika pápeža Pia XI. Quadragesimo Anno. body č. 45 a nasl. 
Dostupné na: <http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumentyavyhlasenia/p/dokumentypape
zov/c/quadragesimoanno>.

187 Prezident vojnového Slovenského štátu a predseda HSĽS, Dr. Jozef Tiso, vnímal programo
vý prienik medzi slovenským národným socializmom a kresťanstvom veľmi jednoznačne, keď 
v roku 1941 povedal, že: „Niet rozdielu medzi pápežskými encyklikami a národným sociali-
zmom.“ Dokument č. 119: Z prejavu prezidenta dr. J. Tisu o židovskej otázke. Noviny Gardis
ta. 10. september 1941. In Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939 - 1945). Dokumenty.  
1. časť. Bratislava : Slovenské národné múzeum, Historické múzeum, Oddelenie židovskej kul
túry, 1994, s. 185. Výklad základných zásad slovenského národného socializmu, vytvorený pod 
dohľadom Hlinkovej Gardy a za účasti Dr. Vojtecha Tuku, následne uvádza, že „národný socia-
lizmus je v úplnej zhode so slovenskou národnou tradíciou, vyhovuje potrebám slovenského ná-
roda, a preto treba jeho zásady dôsledne uplatňovať vo všetkých odvetviach slovenského života“. 
Dokument č. 65: Výklad základných zásad slovenského národného socializmu  časť týkajúca sa 
riešenia židovskej otázky. In Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939 - 1945). Dokumenty. 
4. časť. Bratislava : Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, 1999, s. 180.
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k národu a vo veci pozemkovej reformy konkrétne k jeho rozhodujúcej zložke, 
ktorou bolo roľníctvo.

Hlavný tvorca slovenského národného socializmu, Štefan Polakovič, pova
žoval slovenské roľníctvo za „základnú vrstvu národa, jeho udržiavateľa a do-
dávateľa fyzickej a mravnej zdatnosti“.188 V hierarchii hodnôt slovenského ná
rodného socializmu, kde na prvej priečke stál slovenský národ a jeho národné 
záujmy, sa tak riešenie sociálnej a ekonomickej situácie roľníctva stávalo jednou 
z priorít politického programu HSĽS. Keďže bol štát len prostriedkom a vonkaj
šou formou slúžiacou národu na napĺňanie a presadzovanie národných záujmov, 
bolo úlohou štátu utvárať adekvátne podmienky pre dosiahnutie hospodárskej 
sily národa potrebnej na zaistenie jeho samostatnosti a životaschopnosti.189 Ak 
teda zdroj hospodárskej sily slovenského národa predstavovalo roľníctvo, štát 
mu potom mal v jeho sociálnom a ekonomickom povznesení dopomôcť práve 
prostredníctvom úpravy pozemkového vlastníctva.

Základnou tézou pozemkovej reformy bolo heslo „slovenská pôda patrí do 
rúk slovenského roľníka“.190 Toto heslo vo svojej podstate nastavilo kurz štátnej 
politiky smerom k realizácii procesu tzv. slovakizácie pôdy. Zameranie pozem
kovej reformy sa tým jasne vymedzovalo vo vzťahu k pozemkovému vlastníctvu 
osôb inej ako slovenskej národnosti, kam spadali hlavne cudzí štátni príslušníci 
a Židia.191 Odôvodnenie takéhoto vyhranenia pozemkovej reformy voči konkrét
nym skupinám vlastníkov určeným na základe ich národnosti alebo náboženstva 
sa pritom v rámci slovenského národného socializmu opieralo jednak o spojenie 
princípu ľudovosti s pojmom „spravodlivosť“ a jednak o neskrývaný antisemi
tizmus.

188 POLAKOVIČ, Š. K základom Slovenského štátu. Filozofické eseje. Martin : Matica Slovenská, 
1939, s. 151.

189 „Národ je večným, nesmrteľným organizmom, ktorému štát je iba prostriedkom. (...) štát nie je 
nič iné ako právne organizovaný národ k vôli spoločnému cieľu, ktorým je plnenie poslania. (...) 
Národ svoje poslanie, ktoré je hlavne duchovné, nemôže utvárať bez hmotných podmienok. (...) 
Cieľom štátu teda predovšetkým je spoločné všeobecné dobro. Toto všeobecné dobro konkrétne 
spočíva: (...) v únosnom poľnohospodárstve (...) Uskutočňovanie kultúrneho poslania národa nie 
je, pravda, možné bez príslušného množstva hospodárskych hodnôt. Preto poslaním Slovenského 
štátu je utvoriť taký komplex podmienok sociálno-hospodárskych, aby sa i národ i jednotlivec 
mohol venovať nerušene svojmu poslaniu kultúrnemu a duchovnému. (...) Hospodárska sila robí 
národ od iných nezávislým, silným a schopným vykonávať pravé poslanie.“ Tamže, s. 65, 70 
a 149  150.

190 Tamže, s. 152.
191 „Predovšetkým výlučne slovenskému národu, teda príslušníkom národa slovenského, musí patriť 

slovenská pôda. Zákonmi musí sa slovenský národný socializmus postarať o to, aby všetka pôda 
prešla do slovenských rúk (slovakizácia pôdy) z rúk židovských a z rúk tých, ktorí tu nemajú štát-
ne občianstvo.“ POLAKOVIČ, Š. Slovenský národný socializmus. Ideové poznámky. Bratislava 
: Generálny sekretariát HSĽS, 1941, s. 105.
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V súlade s princípom ľudovosti štát vo svojej vnútroštátnej politike v pr
vom rade sledoval celonárodné záujmy, napĺňaním ktorých sa následne dosta
lo aj k naplneniu individuálnych záujmov.192 Pri takomto nastavení hodnôt bolo 
v ponímaní slovenského národného socializmu logickým vyústením nadradenie 
národných záujmov nad záujmy iných národov a národností. Zameranie pozem
kovej reformy na prevod pozemkového vlastníctva cudzích štátnych príslušníkov 
a židovských vlastníkov do rúk slovenských vlastníkov tak jasne odrážalo prin
cíp ľudovosti, navyše posilnený o legitimáciu vo forme výkonu spravodlivosti. 
Pozemková reforma totiž zapadala do konceptu prinavrátenia „národu nespra
vodlivo odcudzeného“ vlastníctva späť do jeho rúk. Štefan Polakovič totiž pova
žoval každý zásah do vlastníctva, ktoré bolo v minulosti kýmkoľvek nespravod
livo nadobudnuté na úkor slovenského národa, za formu spravodlivej reštitúcie 
vlastníckeho práva vykonanej v súlade s prirodzeným právom a kresťanskými 
hodnotami.193

Samostatnou kapitolou v rámci slovenského národného socializmu bol kon
cept riešenia vzťahu jednotlivca k poľnohospodárskej pôde. Pozemková reforma 
mala predovšetkým zabezpečiť prevod poľnohospodárskej pôdy do rúk sloven
ských roľníkov. Vo svojej podstate sa tým zvýrazňoval sociálny charakter pozem
kovej reformy, keďže táto sledovala cieľ sociálneho a ekonomického pozdvihnu
tia slovenského roľníctva. Rozsah zlepšenia postavenia jednotlivých roľníkov 
však bol limitovaný prístupom štátu k otázke parcelácie pôdy sústredenej vo 
forme veľkostatkov. V rámci diskusie v pléne snemu pri prijímaní zákona o po
zemkovej reforme sa z prejavu spravodajcu národohospodárskeho výboru, Te
odora Turčeka, dozvedáme, že štát v rámci pozemkovej reformy „robí rozdiel 
medzi veľkostatkom a veľkostatkom,“ pretože „nepozerá sa na veľkostatok ako 
len na objekt súci na rozdeľovanie, ale díva sa ďalej na vlastníka, či je subjek-
tom národnej pospolitosti, alebo nie,“ pričom „až po ustálení tejto okolnosti 

192 „(...) národný socializmus vychádza v chápaní štátu z prirodzene daného spoločenstva, du-
chovnej a krvnej pospolitosti, ktorou je národ. (...) štát javí sa v národnom socializme ako živý 
organiz mus národa za účelom jeho udržania a zveľadenia právne podopretý, javí sa ako činná 
jednotka (Wirkeinheit) národa v priestore, ktorá zaisťuje krv a pôdu, právo a osud národa. Teda 
východiskom a cieľom štátnej činnosti je národ, vzatý ako krvné a kultúrne osudové spoločen-
stvo. Preto dobro národného celku určuje všetky kroky medzinárodnej a vnútornej politiky.“ 
Tamže, s. 36.

193 „Preto treba len schvaľovať krok vlády, ktorým siahla na majetok ľudí, ktorí zbohatli za deň pri 
podivných okolnostiach. Tento majetok bol národu odcudzený a dnes si ho národ iba berie ako 
vlastníctvo. Na účet národa nestatočne nadobudnutý majetok nemožno len tak ľahko premlčať. 
Konfiškácia týchto majetkov nielen že je v duchu prirodzeného práva, ale i v duchu najpravo-
vernejšieho kresťanstva: ide o restitutio iuris a o nápravu v poriadku spravodlivosti.“ POLA
KOVIČ, Š. K základom Slovenského štátu. Filozofické eseje. Martin : Matica Slovenská, 1939,  
s. 150  151. 
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zaraďuje veľkostatok medzi objekty na rozparcelovanie“. 194 Z takéhoto prístu
pu je evidentné, že veľkostatky slovenských vlastníkov boli mimo záujmu štátu 
a pre účely pozemkovej reformy sa počítalo z rozparcelovaním len veľkostatkov 
vo vlastníctve cudzích štátnych príslušníkov a židovských vlastníkov. Okrem 
toho, že sa tu prejavuje národnosocialistický princíp ľudovosti chrániaci v tomto 
smere majetkové hodnoty príslušníkov slovenského národa, selektívny prístup 
štátu pri parcelácii veľkostatkov bol plne v zhode s akceptáciou prirodzeného 
stavu sociál nej, a tým aj ekonomickej nerovnosti. Plošná parcelácia veľkostatkov 
by znamenala odklon od kresťanského základu slovenského národného socializ
mu, ktorý si kládol za úlohu dosiahnutie sociálnej spravodlivosti len zmiernením 
dopadov sociálnej nerovnosti, nie odstránením tejto nerovnosti rovnomerným 
rozdelením pozemkového vlastníctva medzi roľníkov. Parcelácia pozemkového 
vlastníctva cudzích štátnych príslušníkov a Židov mala poslúžiť dosiahnutiu so
ciálnej spravodlivosti tým, že roľníkom poskytne dostatočné materiálne zabezpe
čenie, ktoré by sa stalo základom ich slušnej životnej úrovne.195 Tým sa mala re
špektovať jednak existencia súkromného vlastníctva jednotlivca, ktorá bola pod 
ochranou ústavy vojnového Slovenského štátu (§ 79 zákona č. 185/1939 Sl. z.  
o ústave Slovenskej republiky) a slovenského národného socializmu, a jednak 
by sa rešpektoval slovenským národným socializmom hlásaný korporativizmus 
presadzujúci zachovanie spoločenskej hierarchie.196

194 Reč spravodajcu národohospodárskeho výboru, Teodora Turčeka, k osnove zákona č. 46/1940 Sl. z.  
o pozemkovej reforme. Tesnopisecká správa o 26. zasadnutí snemu Slovenskej republiky v Bra
tislave vo štvrtok 22. februára 1940. In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná kniž-
nica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=135174>.

195 Podľa Štefana Polakoviča mal štát prvoradú úlohu pri uvádzaní zásady sociálnej funkcie súkrom
ného vlastníctva do života. Jednotlivci si mali uvedomiť, že súkromné vlastníctvo nemali len pre 
svoj osobný prospech, ale aj pre dobro celého národa. K uvedomeniu si tejto skutočnosti mali 
dôjsť buď sami a dobrovoľne, alebo pod tlakom štátneho donútenia. „Cieľom tohto energického 
prevádzania zásady o sociálnej funkcii súkromného vlastníctva je zaistiť slušnú životnú úroveň 
celej pracujúcej pospolitosti slovenskej“ (POLAKOVIČ, Š. Slovenský národný socializmus. 
Ideové poznámky. Bratislava : Generálny sekretariát HSĽS, 1941, s. 98). V prípade pozemkovej 
reformy sa tak štát staral o naplnenie tohto cieľa použitím prostriedkov štátneho donútenia vo 
vzťahu k cudzím a židovským vlastníkom.

196 „Túto sociálnu spravodlivosť nemožno si však predstavovať ako kolektivistické alebo komunis-
tické nivelizovanie všetkých ľudí, lebo absolútna rovnosť v hodnotách hmotných nie je mož-
ná, keďže na rozličných ľudí uvaľujú sa rozličné spoločenské požiadavky. Národný socializmus 
nerúca hierarchiu spoločnosti, ale prevádza sústavné zvýšenie celkovej úrovne, ktorá spočíva 
v tom, aby každý mohol žiť v spokojnosti a statočnosti primerane svojmu stavu. (...) Pretože 
národný socializmus nebúra stavovské rozdiely, ale pri bratstve a solidarite členov národa hlása 
hierarchičnosť spoločnosti, pripúšťa rozličnosť životnej úrovne, ale tak, aby každý člen národa 
mohol slušne žiť s celou rodinou.“ Tamže, s. 99.
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Prostriedkom zabezpečenia primeranej životnej úrovne roľníkov sa mal stať 
inštitút tzv. rodinných dedičných majetkov. S rôznymi variantmi tohto inštitútu 
operovala vláda už začiatkom roku 1939.197 V reakcii na realizáciu pozemko
vej reformy túto ideu v roku 1941 čiastočne rozvinul Štefan Polakovič, ktorý 
pri tvorbe svojej koncepcie a návrhoch jej následnej implementácie v praxi vy
chádzal z nemeckého vzoru v podobe dedičných statkov (nem. Erbhöfe). Rodin
né dedičné majetky sa tak v podmienkach Slovenska mali stať brzdou neustáleho 
drobenia pôdy spôsobujúceho ekonomický a s ním spojený sociálny úpadok roľ
níctva. Sekundárne malo zavedenie tohto inštitútu prispieť k sústredeniu roľníc
tva do jednotného spoločenského stavu a k jeho integrácii do plánovanej korpo
rativistickej spoločenskej hierarchie. Vlastníkovi rodinného dedičného majetku 
mal totiž štát zákonom zakázať výkon inej pracovnej činnosti než hospodárenie 
na svojej poľnohospodárskej pôde, aby ako roľník so svojím pevne stanoveným 
miestom v spoločnosti nebral prácu iným.198

Sociálna doktrína vojnového Slovenského štátu teda smerovala ku konzervá
cii sociálnych a triednych rozdielov. Imanentnou súčasťou konceptu sociálnej 
spravodlivosti sa totiž stala podmienka akceptácie prirodzeného stavu sociálnej 
nerovnosti. Konečným cieľom politiky vojnového Slovenského štátu preto nebo
lo odstránenie sociálnej a ekonomickej nerovnosti, ale len efektívne zmiernenie 
jej negatívnych dopadov vyplývajúcich z existencie triednych rozdielov. Pri rie
šení otázky emancipácie roľníctva potom nebolo zámerom v zásade rovnostárske 
rozdelenie pozemkového vlastníctva, ale len také rozdelenie poľnohospodárskej 
pôdy, ktoré by v duchu medzitriednej solidarity smerovalo k zmierneniu sociál
nej núdze roľníctva poskytnutím prostriedkov na zaistenie veľmi vágne formulo
vanej „slušnej“ životnej úrovne. Okrem toho, slovenský národný socializmus 
so svojím korporativistickým prístupom individuálnu autonómiu a iniciatívu 
jednotlivca ako vlastníka poľnohospodárskej pôdy do značnej miery limitoval. 
Štát mal totiž v národnom záujme určovať medze dispozičnej slobody vlastníka 

197 Agrárna časť programu vlády Slovenskej krajiny z februára 1939 operovala s ideou zriadenia 
sedliackych dedičných usadlostí s výmerou 30 katastrálnych jutár pôdy (cca 17,3 ha  pozn. auto-
ra). Minister hospodárstva Gejza Medrický v máji 1939 zasa charakterizoval dedičné statky ako 
nedeliteľné, nescudziteľné a nezaťažiteľné hospodárstva s priemernou výmerou 39 katastrálnych 
jutár pôdy (cca 22,4 ha  pozn. autora). CAMBEL, S. Slovenská dedina (1938 - 1944). Bratislava 
: Slovak Academic Press, 1996, s. 26 a 39  40. Zákon o pozemkovej reforme používal terminus 
technicus „roľnícke dedičné hospodárstva“. Preto budeme v ďalších pasážach pri rozoberaní 
ideových aspektov tohto inštitútu používať terminológiu Štefana Polakoviča v podobe pojmu 
„rodinný dedičný majetok“ a pri následnej analýze legislatívnej úpravy a dopadov pozemkovej 
reformy budeme používať reálne používaný pojem „roľnícke dedičné hospodárstvo“.

198 „Do tohto zákona by sa musel vložiť i zákaz prevádzania remesla (murárskeho, kováčskeho atď.) 
majiteľmi dedičných statkov, aby nebrali chlieb iným.“ POLAKOVIČ, Š. Slovenský národný 
socializmus. Ideové poznámky. Bratislava : Generálny sekretariát HSĽS, 1941, s. 101.
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s pôdou, ktorá bola chápaná ako základný predpoklad existencie slovenského ná
roda. Zatiaľ čo medzivojnová pozemková reforma sa tak aspoň z doktrinálneho 
hľadiska vyznačovala pomerne revolučne ladenými rovnostárskymi tendenciami, 
pre pozemkovú reformu z roku 1940 bol typický jej výrazne konzervatívny cha
rakter. Konzervatívny prístup sa však týkal aj otázky koncepčného prístupu štátu 
k formám vlastníctva pôdy. Napriek podriadenosti jednotlivca záujmom národa, 
štátne opatrenia, s výnimkou zásahov voči vlastníctvu Židov, nesmerovali k po
tlačeniu individuálneho súkromného vlastníctva pôdy, ktoré v súlade s kresťan
skými zásadami vtelenými do slovenského národného socializmu tvorilo pevný 
základ spoločenského a hospodárskeho zriadenia vojnového Slovenského štátu.

3.2.2 Skutočná tvár totalitnej „sociálnej spravodlivosti“

Kľúčovým nástrojom napĺňania cieľov pozemkovej reformy malo byť v podmien
kach vojnového Slovenského štátu tak, ako aj v medzivojnovom období prideľo
vanie štátom vykúpenej pôdy. Prvoradou úlohou prídelu pritom bolo vytvore
nie hospodársky sebestačných a životaschopných poľnohospodárskych statkov. 
Sformovanie silnej vrstvy stredného roľníctva z prostriedkov naakumulovaných 
v rukách veľkostatkov malo znamenať pozitívny prínos pre sociálny, ekonomic
ký a nakoniec aj politický vývoj štátu.199 Celý proces prídelu sa pritom uskutoč
ňoval v intenciách slovenským národným socializmom predvídaného procesu 
slovakizácie pôdy, pretože pôda mala byť prideľovaná Slovákom.200 Subjektom 

199 „Osnova o úprave pozemkovej držby sleduje hlavne to, aby sa na Slovensku vytvorily sebestačné 
poľnohospodárske jednotky. Touto úpravou pozemkovej držby je nielen riešená sociálna otázka 
poľnohospodárskeho stavu, ale úprava umožňuje aj tvorenie samostatného stredného stavu ako 
základu štátu. Roľník je totiž povahou konzervatívny a rozličným myšlienkovým prúdom ťažšie 
prístupnejší, ďalej viazanosť k pôde v ňom automaticky vzbudzuje a podnecuje lásku k svojeti.“ 
Tlač č. 124. Správa národohospodárskeho a ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu záko
na o úprave pozemkovej držby (tlač. 33). In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná 
knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=165>. „Pri te-
rajšom rozdelení veľkostných skupín hospodárskych závodov je tu ešte značne vysoké percento 
väčších závodov, čo umožní snížiť percento nesebestačných poľnohospodárskych závodov do 
najnižšej miery, čím sa docieli zdravý a hospodársky zdatný stredný roľník, ako konečný dosa-
žiteľný cieľ nielen v záujme národohospodárskom, ale aj štátne-politickom.“ Reč spravodajcu 
národohospodárskeho výboru, Teodora Turčeka, k osnove zákona č. 46/1940 Sl. z. o pozem
kovej reforme. Tesnopisecká správa o 26. zasadnutí snemu Slovenskej republiky v Bratislave 
vo štvrtok 22. februára 1940. In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. 
Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=135174>.

200 „Pôda sa bude prideľovať tunajším štátnym občanom a to podľa možnosti tak, aby sa tvorili 
samostačné hospodárske celky, ktoré by uživily hospodára a jeho rodinu.“ Reč spravodajcu 
ústavnoprávneho výboru, Dr. Miloša Vanča, k osnove zákona č. 46/1940 Sl. z. o pozemkovej re
forme. Tesnopisecká správa o 26. zasadnutí snemu Slovenskej republiky v Bratislave vo štvrtok 
22. februára 1940. In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: 
<http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=135174>.
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prídelu tak mohol byť podľa § 30 ods. 1 zákona o pozemkovej reforme len slo
venský štátny príslušník kresťanského vierovyznania, vyznačujúci sa mravnou 
bezúhonnosťou. Pôda mohla byť podľa tohto ustanovenia pridelená tak roľní
kom, ako aj iným osobám z radov neroľníkov.201 Rozlišovali sa pritom dve formy 
prídelu, a to prídel do vlastníctva a prídel do rentovej árendy.

Prídel do vlastníctva mohol byť ďalej uskutočnený vo forme roľníckeho prí
delu, neroľníckeho prídelu202 a náhrady za vyvlastnenie pozemkov vojenskou 
správou. Rozhodujúcou pre účel pozemkovej reformy bola forma roľníckeho 
prídelu. Účelom roľníckeho prídelu bolo riešenie aktuálnych problémov sociál
noekonomickej situácie roľníctva na báze tvorby hospodársky sebestačných roľ
níckych dedičných hospodárstiev predstavujúcich údajne novú formu vlastníctva 
pôdy. Právna konštrukcia roľníckych dedičných hospodárstiev však v zásade 
kopírovala právnu konštrukciu inštitútu nedielneho gazdovstva podľa právnych 
predpisov medzivojnovej pozemkovej reformy. Zákon o pozemkovej reforme to
tiž tak ako prídelový zákon z roku 1920 podmieňoval prídel pôdy účelom tvorby 
sebestačných poľnohospodárskych statkov, ktoré mali byť schopné uživiť roľ
níka s jeho rodinou, pričom obrábanie roľníckeho prídelu malo tvoriť výhradné 
alebo hlavné zamestnanie roľníka a súčasne výhradný alebo hlavný zdroj jeho 
príjmov (§ 30 ods. 3 zákona o pozemkovej reforme). Totožnosť s medzivojnovou 
právnou úpravou nedielnych gazdovstiev vykazuje aj výmera roľníckych dedič
ných hospodárstiev. Tá bola zákonom o pozemkovej reforme fixne ustanovená 
v rozmedzí od 6 do 15 ha pôdy.203 Vo veci právneho režimu roľníckych dedičných 
hospodárstiev odkazoval zákon o pozemkovej reforme na úpravu právneho reži
mu nedielnych gazdovstiev podľa prídelového zákona z roku 1920 (§ 31 ods. 2  
zákona o pozemkovej reforme). Aj napriek formálnoprávnym zmenám, na zá
klade ktorých bol vytvorený inštitút roľníckych dedičných hospodárstiev, ostal 
právny a nakoniec aj faktický stav totožný so stavom založeným medzivojnovou 
pozemkovou reformou. 

201 Pri neroľníckom prídele však ŠPÚ disponoval oprávnením uložiť okrem uvedených podmienok 
aj osobitné podmienky prídelu, ktorých nesplnenie bolo sankcionované spätným výkupom pri
delenej pôdy v zmysle § 33 zákona o pozemkovej reforme.

202 Neroľnícky prídel, označený v správe ústavnoprávneho výboru ako mimoriadny prídel, slúžil 
najmä ako forma materiálneho zabezpečenia výstavby, zakladania priemyselných a inak verej
noprospešných ustanovizní alebo aj realizácie poľnohospodárskej činnosti v rozsahu, na ktorý 
postačovala pôda vo výmere menšej ako 6 ha [§ 31 ods. 1 č. II. písm. a) až c) zákona o pozem
kovej reforme].

203 Podľa § 31 ods. 1 č. I. písm. a) až c) zákona o pozemkovej reforme mohol byť roľnícky prídel 
pridelený priamo vo forme roľníckeho dedičného hospodárstva, ďalej ako doplnok vlastnej pôdy 
roľníka slúžiaci k vytvoreniu roľníckeho dedičného hospodárstva v zákonom ustanovenej výme
re alebo ako prídel pôdy až do výmery 30 ha, z ktorých 15 ha muselo ostať vo forme roľníckeho 
dedičného hospodárstva.
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Roľnícke dedičné hospodárstva teda aj napriek svojej odlišnej vonkajšej for
me po obsahovej stránke predstavovali medzivojnové nedielne gazdovstvá. Túto 
skutočnosť spolu s nedostatočnou implementáciou zákona o pozemkovej refor
me v praxi podrobil vo svojom traktáte o slovenskom národnom socializme už 
v roku 1941 otvorenej kritike Štefan Polakovič, ktorý navrhoval nahradiť roľníc
ke dedičné hospodárstva konštruktom tzv. rodinných dedičných majetkov. Zly
hanie dovtedajšej agrárnej politiky pri realizácii pozemkovej reformy navrhoval 
odstrániť osvojením si nemeckého modelu riešenia roľníckej otázky.204 

Polakovičov koncept v mnohých aspektoch kopíroval svoj nemecký vzor 
v podobe dedičných statkov (nem. Erbhöfe). Nemecká úprava v podobe ríš
skeho zákona z 29. septembra 1933 o dedičných statkoch (Reichserbhofgesetz 
vom 29. September 1933, RGBl. I, S. 685), vychádzajúca z ideológie nemeckého 
národného socializmu, ustanovila jasné smernice riešenia roľníckej otázky. Ne
mecký sedliak bol v ponímaní nacistickej ideológie hlavnou oporou nemeckého 
národného štátu, pričom jeho spojenie s pôdou v duchu tézy Blut und Boden  
(t. j. spojenia „krvi a pôdy“) malo zabezpečiť samotnú existenciu národa kon
centráciou pôdy výhradne v rukách nemeckých sedliakov starajúcich sa o výživu 
národa.205 Odrazom takéhoto prístupu v slovenskom národnom socializme bola 
už spomínaná konštrukcia postavenia slovenského roľníctva ako základnej vrst
vy slovenského národa, ktorému mala patriť všetka slovenská pôda ako hlavný 
zdroj výživy a celkovej sily národa.206 

Nacistický koncept dedičných statkov ďalej reagoval na dovtedajšie libe
ralistické poňatie vlastníckeho práva umožňujúce de facto neobmedzenú a čo 
najširšiu dispozíciu s predmetom vlastníctva, a to zakotvením opačného prin
cípu obmedzeného vlastníckeho práva k pôde. Sedliak podľa tohto princípu ne
bol neobmedzeným vlastníkom pôdy, ale iba národným spoločenstvom (nem. 
Volksgemeinschaft) poverený správca významného národného statku užívajúci 

204 „U nás sa bohužiaľ v tomto ohľade stále nič nerobí, hoc problém roľnícky priamo kričí. V Ne-
mecku majú už dávno Erbhofgesetz. Je najvyšší čas, aby aj u nás zaviedol sa zákon o dedičných 
majetkoch rodinných.“ POLAKOVIČ, Š. Slovenský národný socializmus. Ideové poznámky. 
Bratislava : Generálny sekretariát HSĽS, 1941, s. 101.

205 TAUCHEN, J. Nacistické dědické právo. In Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. XX,  
č. 3, s. 298  299.

206 „Základom národného života slovenského sú roľníci. Styk tohto stavu so zemou je regeneračnou 
silou národa. (...) Ani nie tak v tom väzí význam roľníctva pre národ, že dorába chlieb pre celé 
spoločenstvo, ale predovšetkým v jeho mravnom a fyzickom poslaní. Roľník je pre národ zdrojom 
statočného postoja k životu a so stránky fyzickej prínoscom fyzicky zdatného pokolenia, ktoré 
svojou krvou obnovuje pokazené ovzdušie miest.“ POLAKOVIČ, Š. Slovenský národný socializ-
mus. Ideové poznámky. Bratislava : Generálny sekretariát HSĽS, 1941, s. 100  101.
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ho v súlade s národnými záujmami. V nacistickej ideológii mal totiž prednosť 
prospech národného spoločenstva pred záujmom jednotlivca.207 

Slovenský národný socializmus pri rozpracovaní myšlienky rodinných de
dičných majetkov do dôsledkov neriešil otázku rozsahu vlastníckeho práva 
k poľnohospodárskej pôde. Namiesto toho zvolil všeobecnejší prístup v podobe 
spomínaného princípu ľudovosti, na základe ktorého boli záujmy slovenského 
národa vždy kladené na prvé miesto. Princíp ľudovosti tak predstavoval všeobec
né interpretačné pravidlo ohraničujúce možnosti vlastníka rodinného dedičného 
majetku v otázke jeho dispozičných oprávnení. Tým vlastne Štefan Polakovič 
de facto navrhol nastúpiť cestu nemeckej praxe extenzívnych zásahov štátu do 
súkromného vlastníctva, ktoré v zásade nemali legislatívnu oporu, ale spočívali 
len na voľnej úvahe štátneho orgánu interpretujúceho veľmi široko formulovaný 
princíp ľudovosti.

Okrem toho sa ďalšia podobná prekážka črtala v rovine obmedzenia deliteľ
nosti poľnohospodárskej pôdy právnymi úkonmi vlastníka medzi živými a pre 
prípad smrti. Štefan Polakovič k tomu poznamenal, že „treba stanoviť medzu, 
pod ktorú neslobodno majetok deliť,“ pretože „takto náš ľud bude hospodársky 
silnejší a bude nútený chytať sa práce iného druhu a bude hnaný do podnika-
vosti“.208 Obmedzenie vlastníckeho práva k rodinným dedičným majetkom sa 
tak malo uberať smerom zamedzenia takého disponovania s poľnohospodárskou 
pôdou, ktoré by vyúsťovalo do zmenšenia životného štandardu jej vlastníka s ro
dinou a následného upadnutia do chudoby.209 

Slovenský národný socializmus taktiež riešil aj otázku minimálnej rozlohy ro
dinných dedičných majetkov, ktorá by roľníkom zaistila slušnú životnú úroveň. 
Podľa názoru Štefana Polakoviča mal štát zákonom ustanoviť minimálny rozsah 
rodinného dedičného majetku na úrovni 15 katastrálnych jutár (cca 8,6 ha) pôdy. 
Vlastníkom, ktorých pozemkové vlastníctvo nedosahovalo takúto výmeru, malo 
byť do výmery 15 katastrálnych jutár pridané z prostriedkov získaných v rám
ci pozemkovej reformy zo židovských veľkostatkov. Slovenský národný socia
lizmus pritom pozemkové vlastníctvo nedosahujúce rozlohu 15 katastrálnych 
jutár nepovažoval za zdroj príjmov schopný zabezpečiť adekvátnu životnú úro
veň roľníka a jeho rodiny. Ak by sa potom prostredníctvom pozemkovej reformy 

207 TAUCHEN, J. Nacistické dědické právo. In Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. XX,  
č. 3, s. 298.

208 POLAKOVIČ, Š. K základom Slovenského štátu. Filozofické eseje. Martin : Matica Slovenská, 
1939, s. 152.

209 „Nekonečné delenie majetkov viedlo by len k pauperizácii slovenského národa.“ Tamže. „Od-
padne tak nemilý zjav, že deti čakajú na smrť rodičov, aby medzi sebou roztrhali pár jutár pôdy.“ 
POLAKOVIČ, Š. Slovenský národný socializmus. Ideové poznámky. Bratislava : Generálny se
kretariát HSĽS, 1941, s. 101.
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malým vlastníkom pôdy nepodarilo poskytnúť množstvo pôdy postačujúce na 
vytvorenie rodinného dedičného majetku aspoň o minimálnej rozlohe, slovenský 
národný socializmus pre takýchto vlastníkov rátal s vytvorením iných pracov
ných možností mimo poľnohospodárstva.210 Kľúčovou myšlienkou pozemkovej 
reformy sa tak stalo významné posilnenie stredného roľníctva opierajúceho svoju 
hospodársku silu o individuálne vlastníctvo pôdy adekvátnej výmery umožňujú
ce rentabilné hospodárenie. 

Slabinou tohto konceptu však bola otázka vzťahu štátu k pozemkovému vlast
níctvu tých roľníkov, ktorým by v prípade potenciálneho nedostatku vhodnej 
pôdy nemohol byť poskytnutý prídel doplňujúci ich pozemkové vlastníctvo as
poň na minimálnu zákonnú hranicu 15 katastrálnych jutár. Takýto scenár pritom 
nebol čisto v rovine hypotéz. Najmä ak berieme do úvahy geografické danosti 
vojnového Slovenského štátu v období rokov 1939 až 1944 a taktiež z hľadiska 
rozsahu limitované zameranie pozemkovej reformy de facto len na pôdu židov
ských vlastníkov, cudzích štátnych príslušníkov a pôdu spadajúcu pod revíziu 
medzivojnovej pozemkovej reformy. Je pravda, že Štefan Polakovič vo svojom 
náčrte riešenia rodinných dedičných majetkov explicitne nespomína eventualitu 
štátnych zásahov do vlastníctva pôdy pod hranicou 15 katastrálnych jutár. No 
vzhľadom na jasne formulovanú eventualitu preorientovania sa malých vlastní
kov pôdy na inú prácu než poľné hospodárstvo takáto možnosť vôbec nebola vy
lúčená. V tomto smere sa slovenský národný socializmus do značnej miery odli
šoval od svojho nemeckého vzoru. Nemecký Ríšsky zákon o dedičných statkoch 
z roku 1933 totiž pri stanovení limitov rozlohy dedičných statkov zvolil opačný 
prístup, keď zakotvil nie minimálnu, ale maximálnu rozlohu dedičného statku 
vo výmere 125 ha pôdy.211 Nemecký národný socializmus je tak v tomto smere 
charakteristický svojím regulatívnym zámerom demonštrovaným fixáciou hornej 
hranice rozsahu pozemkového vlastníctva. Pre slovenský národný socializmus 
je, naopak, príznačné, že na jednej strane ustanovením len minimálnej výmery 
rodinných dedičných majetkov nekládol akumulácii pozemkového vlastníctva 
žiadne medze, a na druhej strane zasa ponechával štátu priestor pre voľnú úvahu 
vo veci akýchkoľvek budúcich zásahov do pozemkového vlastníctva bez ohľadu 
na jeho výmeru. Koncept rodinných dedičných majetkov však najmä v dôsledku 

210 „Zákon by mal stanoviť najmenší možný výmer dedičného majetku aspoň na 15 kat. jutár pôdy, 
aby rodina mohla slušne žiť. Majiteľom menších majetkov nech sa pridá do 15 kat. jutár zo ži-
dovských veľkostatkov a celkom malým majiteľom nech je umožnený iný spôsob výživy, ktorý im 
zaistí slušnejšiu životnú úroveň, než výnos 4 - 5 kat. jutár.“ Tamže.

211 Táto výmera mohla byť prekročená len vo výnimočných prípadoch ustanovených zákonom, 
a to len s povolením príslušných štátnych orgánov. TAUCHEN, J. Nacistické dědické právo. In 
Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. XX, č. 3, s. 300.



90

AKTUÁLNE OTÁZKY POZEMKOVÉHO PRÁVA Z POHĽADU PRÁVNYCH DEJÍN

vývoja druhej svetovej vojny ostal len na papieri a v praxi sa pokračovalo v in
tenciách recipovanej medzivojnovej právnej úpravy. 

Ďalšou osobitosťou pozemkovej reformy z roku 1940 bol inštitút príde
lu do rentovej árendy. Účelom tohto inštitútu bolo najmä vytvoriť prostriedok 
dočasného riešenia sociálnej núdze utečencov z Maďarskom zabratého južného 
Slovenska, ako aj osôb, ktoré hospodárili na štátom vykúpenej pôde a nemali 
dostatok prostriedkov na to, aby v prípade žiadosti o prídel mohli zaplatiť prí
delovú cenu.212 Zatiaľ čo pri prídele do vlastníctva musel žiadateľ o prídel ešte 
pred prevodom vlastníckeho práva zložiť na účet Fondu pre pozemkovú reformu 
50 % prídelovej ceny (§ 31 ods. 3 zákona o pozemkovej reforme), pri prídele 
do rentovej árendy splácal v podobe pravidelných splátok istinu prídelovej ceny 
postupne [§ 37 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkovej reforme]. Takéto riešenie 
bolo podmienené najmä nepriaznivou ekonomickou situáciou slovenského roľ
níctva, ktorému mala „morálne, hospodársky a právne dokonalejšia forma toho, 
čo poznáme pod pojmom árendy“ pomôcť tieto prekážky preklenúť.213 Po splate
ní všetkých splátok sa následne právny vzťah rentovej árendy transformoval na 
plnohodnotné vlastnícke právo, ktoré bolo na žiadosť ŠPÚ súdom zapísané v po
zemkovej knihe ako vlastníctvo roľníckeho dedičného hospodárstva so všetkými 
z toho plynúcimi právnymi dôsledkami (§ 40 zákona o pozemkovej reforme). 
Rentová árenda sa tak stala prechodnou formou riešenia vlastníckych vzťahov 
k pridelenej pôde smerujúcou k ich definitívnej úprave priznaním obmedzeného 
vlastníckeho práva k pôde vo forme roľníckeho dedičného hospodárstva po spl
není zákonných podmienok.

Medzi opatrenia, ktoré sa vo veci právnej úpravy rentovej árendy do vy
puknutia Slovenského národného povstania prijali, patria vládne nariadenie  
č. 193/1941 Sl. z. o určení osôb, ktorým možno prideliť poľnohospodárske ne
hnuteľnosti do rentovej árendy, a nariadenie č. 45/1944 Sl. z., ktorým sa mení 
a doplňuje vládne nariadenie o určení osôb, ktorým možno prideliť poľnohos
podárske nehnuteľností do rentovej árendy, pričom vláda ich vydala na základe 
zmocnenia § 35 ods. 2 zákona o pozemkovej reforme. Ich účelom bolo rozší
renie okruhu uchádzačov, ktorým mohli byť poľnohospodárske nehnuteľnosti 

212 „Takýmto spôsobom by tu bolo možno použitím rentovej árendy umiestniť utečencov a to na-
jmä tých, ktorí doterajším hospodárením a vlastnou prácou dokázali, že sú dobrými roľník-
mi. ... Podľa toho má sa rentová árenda v prvom rade praktikovať len u tých zamestnancov, 
ktorých na prideľovanom majetku pozemková reforma nájde a o existenciu ktorých bude sa 
treba postarať.“ Reč spravodajcu ústavnoprávneho výboru, Dr. Miloša Vanča, k osnove zákona  
č. 46/1940 Sl. z. o pozemkovej reforme. Tesnopisecká správa o 26. zasadnutí snemu Slovenskej 
republiky v Bratislave vo štvrtok 22. februára 1940. In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna 
parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documen
tId=135174>.

213 Tamže.
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pridelené do rentovej árendy. Postupne tak bol pôvodný rozsah uchádzačov roz
šírený o príslušníkov armády, osoby poškodené vojnou (najmä vojnoví invali
di, ich rodinní príslušníci a pozostalí po padlých vojakoch), absolventov hos
podárskych škôl a aktívnych roľníkov s viacpočetnými rodinami. Pri viacerých 
osobách sa však v súlade s účelom pozemkovej reformy prízvukovala podmien
ka ich odbornej kvalifikácie a reálnej schopnosti vykonávať poľnohospodárske 
práce na pridelenej pôde. A to najmä, ak nešlo o vojnou poškodené osoby, pri 
ktorých mal prídel do rentovej árendy primárne sociálny rozmer kompenzácie 
ujmy utrpenej v dôsledku vojny.

Hlavné zmeny v štruktúre vlastníckych vzťahov k pôde sa v priebehu po
zemkovej reformy za éry vojnového Slovenského štátu týkali pôdy vo vlastníc
tve židovských vlastníkov. Na rozdiel od pôdy vo vlastníctve osôb slovenskej 
národnosti, ktorej výkup bol len fakultatívnou možnosťou, podliehala židovská 
pôda v súlade so štátnou politikou vyraďovania Židov z hospodárskeho živo
ta na Slovensku pod inštitút obligatórneho výkupu. Ten pôvodne zasiahol len 
poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve židovských vlastníkov, ktorí boli 
fyzickými osobami (§ 23 zákona o pozemkovej reforme). Výkup sa pritom tý
kal plošne všetkých poľnohospodárskych nehnuteľností, ktoré boli zaevidované 
v oficiálnych štatistikách o súpise židovského majetku vedených na základe vlád
neho nariadenia č. 147/1939 Sl. z. o súpise poľnohospodárskych nehnuteľností 
vo vlastníctve židov. Až vládne nariadenie s mocou zákona č. 56/1941 Sl. z., 
ktorým sa menil a dopĺňal zákon o pozemkovej reforme, rozšírilo pôsobnosť in
štitútu obligatórneho výkupu aj na poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníc
tve židovských právnických osôb vo forme združení.214 V prípade obligatórne
ho výkupu poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve Židov pritom štát 
vyplácal cenu ustanovenú úradným odhadom. Odhad ceny uskutočňovali štátne 
obvodné úradovne pre pozemkovú reformu na základe príslušného vládneho na
riadenia, pričom proti cenovému výmeru bolo možné podať sťažnosť (§ 7 zákona 
o pozemkovej reforme).

Keďže sa v praxi koncept výkupu po administratívnej stránke preukázal ako 
relatívne zdĺhavý, pristúpil Slovenský štát k radikálnejšiemu a rýchlejšiemu 

214 Podľa § 26 zákona o pozemkovej reforme existovala len jediná výnimka z pravidla obligatór
neho výkupu, a to ak chcel židovské poľnohospodárske nehnuteľnosti odkúpiť slovenský občan 
 roľník alebo s predbežným súhlasom ŠPÚ aj neroľník. Za týchto okolností mohol ŠPÚ prevod 
vlastníckeho práva odsúhlasiť, pričom židovský vlastník bol ako predajca povinný odviesť 10 % 
z hodnoty scudzených poľnohospodárskych nehnuteľností na účet Fondu pre pozemkovú refor
mu. Ten sa v zmysle § 50 ods. 1 zákona o pozemkovej reforme zriaďoval vo výške 30 miliónov 
slovenských korún, ktoré mali slúžiť na účely výplaty výkupnej ceny štátom vykúpených poľno
hospodárskych nehnuteľností, ako aj na iné zákonom ustanovené účely. Do tohto fondu taktiež 
v zmysle § 51 plynuli finančné prostriedky, ktoré platili nadobúdatelia za pridelenú pôdu alebo 
pôdu danú do niektorej z foriem árendy.
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riešeniu otázky prevodu vlastníckeho práva k poľnohospodárskym nehnuteľnos
tiam Židov na štát.215 Prostriedkom, ktorý umožnil celý tento proces urýchliť obí
dením klasického legislatívneho procesu, bol ústavný zákon č. 210/1940 Sl. z., 
na základe ktorého bola vláda splnomocnená vydávať vo veciach arizácie židov
ského majetku nariadenia s mocou zákona ako formu mimoriadnej legislatívy.

Základným opatrením na zrýchlenie procesu definitívnej úpravy vlastníckych 
vzťahov k židovským poľnohospodárskym nehnuteľnostiam sa stalo vládne na
riadenie s mocou zákona č. 93/1941 Sl. z. To nahradilo dovtedajší obligatórny 
výkup ako osobitnú formu vyvlastnenia za náhradu ex offo uskutočneným prevo
dom vlastníckeho práva zo židovského vlastníka na štát na základe rozhodnutia 
ŠPÚ. Samotný prevod vlastníctva tak nastal ku dňu, ktorý ŠPÚ určil vo vyhláške 
zverejňovanej v Úradných novinách (§ 1 ods. 1). Zápis zmeny v osobe vlastníka 
do pozemkovej knihy podľa § 2 ods. 1 tak mal v kontexte tohto prístupu len de
klaratórne účinky. Zmena vlastníckych vzťahov sa pritom nedotkla existujúcich 
vzťahov árendy, a to až do momentu ich prípadného zrušenia rozhodnutím ŠPÚ 
(§ 4 ods. 1). Súdy však boli ku dňu prechodu vlastníckeho práva na štát povinné 
zrušiť všetky bremená a právne vady viaznuce na prevzatej poľnohospodárskej 
nehnuteľnosti vo forme uzávery a nútenej správy a taktiež boli povinné ukončiť 
prebiehajúce exekučné dražby (§ 15 ods. 1). Štát si tak právne zaistil, že nado
budne vlastnícke právo k majetkovým hodnotám nezaťaženým právnymi vada
mi, ktoré môže následne použiť najmä pre účely prídelového konania v zmysle 
predpisov o pozemkovej reforme.216 Uvedená koncepčná zmena sa netýkala otáz
ky poskytovania náhrady za takto štátom prevzaté poľnohospodárske nehnuteľ
nosti. Aj naďalej sa formálne počítalo s výplatou náhrady, ktorá ale mala byť 
vyplácaná až dodatočne. Výšku náhrady však ovplyvňovalo veľa faktorov, ktoré 
ju mohli v konečnom dôsledku citeľne znížiť alebo úplne vylúčiť, pričom pro
ti výmere ŠPÚ o výške náhrady nebol prípustný žiadny opravný prostriedok.217  

215 HUBENÁK, L. Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 - 1945). Bratislava : VO PraF UK, 
2003, s. 61  62.

216 Ustanovenie § 5 nariadenia č. 93/1941 Sl. z.: „Štátny pozemkový úrad môže s nehnuteľnosťami, 
ktoré sa staly podľa § 1 vlastníctvom štátu, nakladať podľa zákona č. 46/1940 Sl. z. alebo podľa 
smerníc, vydaných vládou.“

217 K tomu pozri § 6 ods. 1 a § 14 nariadenia č. 93/1941 Sl. z.: „Výšku náhrady (§ 1) určí Štátny 
pozemkový úrad výmerom so zreteľom: a) na skutočnú hodnotu nehnuteľnosti ku dňu, kedy toto 
nariadenie nadobudne účinnosť po odpočítaní tiarch, ktoré budú aj naďalej zachované, b) na 
skutočnú hodnotu investícií podľa času prevzatia nehnuteľnosti do držby (§ 3, ods. 1), c) na 
cenu prídelovú, respktíve cenu, za ktorú Štátny pozemkový úrad nehnuteľnosť predá, d) na režiu 
Štátneho pozemkového úradu, e) na príspevok do Fondu pre pozemkovú reformu (§ 7, ods. 3 zák.  
č. 46/1940 Sl. z. v znení zák. č. 176/1940 Sl. z.), f) na cenu, za ktorú Žid (židovské sdruženie) 
nehnuteľnosť nadobudol, g) na požiadavky hypotekárnych veriteľov.“ Ustanovenie § 14 naria
denia č. 93/1941 Sl. z.: „Proti výmerom, vydaným Štátnym pozemkovým úradom podľa tohto 
nariadenia, sťažnosť na Najvyšší správny súd je vylúčená.“
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Ex offo uskutočnený prevod vlastníckeho práva rozhodnutím ŠPÚ tak de facto 
predstavoval vyvlastnenie bez náhrady.

Právny rámec úpravy vlastníckych vzťahov k poľnohospodárskym nehnuteľ
nostiam Židov zavedený nariadením č. 93/1941 Sl. z. prevzal a v určitých sme
roch ďalej rozvinul neslávny Židovský kódex. Svedčí o tom de facto totožná 
textácia väčšiny ustanovení § 150 až 166 Židovského kódexu s ustanoveniami 
nariadenia č. 93/1941 Sl. z.218 V nadväznosti na § 150 ods. 1 Židovského kódexu 
nakoniec ŠPÚ vydal okrem viacerých osobitných vyhlášok kľúčovú vyhlášku 
č. 231/1942 Úr. n. z 13. mája 1942, na základe ktorej prechádzali k 16. máju 
1942 všetky poľnohospodárske nehnuteľnosti židovských vlastníkov na území 
Slovenska do vlastníctva štátu, ak sa tak nestalo už skôr.219 Prostredníctvom tejto 
„generálnej“ vyhlášky tak ŠPÚ zavŕšil právnu stránku procesu likvidácie židov
ského pozemkového vlastníctva a vylúčenia Židov z účasti na hospodárskom 
živote na Slovensku v rámci segmentu poľnohospodárstva.

Zavŕšením zásahov štátu do vlastníckeho práva v ponímaní základného ľud
ského práva vo vzťahu k slovenským Židom predstavoval zákaz nadobúdať 
akékoľvek vecné práva k poľnohospodárskym nehnuteľnostiam na základe § 24 
zákona o pozemkovej reforme. Jedinou výnimkou bolo právo dediť tento druh 
nehnuteľností. Ustanovenie § 7 zákona č. 176/1940 Sl. z. o zmene zákona  
č. 46/1940 Sl. z. o pozemkovej reforme následne tento zákaz rozšíril aj na ži
dovské právnické osoby. Zákaz vlastníctva poľnohospodárskych nehnuteľností 
mal aj napriek výnimke pri ich dedení vo svojich systémovo interpretovaných 
dôsledkoch absolútnu povahu. Zdedené poľnohospodárske nehnuteľnosti totiž 
rovnako ako ostatné podliehali obligatórnemu výkupu. Zachovanie dedičského 
práva sa tak de facto stávalo irelevantným.

3.2.3 Výsledky a dopady pozemkovej reformy  
z roku 1940

Napriek šíreniu hesiel o vytvorení silného roľníckeho stavu a zaistení konečne 
spravodlivého rozdelenia pôdy sa pozemková reforma uskutočnená za éry vojno
vého Slovenského štátu zvrhla predovšetkým na arizáciu židovského poľnohos
podárskeho majetku. V intenciách ideologického rámca slovenského národného 

218 K tomu napríklad porovnaj najmä § 150 ods. 1, § 152 ods. 1, § 154 ods. 1, § 155 a § 164 Židov
ského kódexu s § 1 ods. 1, § 2 ods. 1, § 4 ods. 1, § 5 a § 15 nariadenia č. 93/1941 Sl. z.

219 HUBENÁK, L. Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 - 1945). Bratislava : VO PraF UK, 
2003, s. 62.
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socializmu boli poštátnenie a následný prídel židovskej pôdy do rúk slovenských 
roľníkov vykresľované ako forma spravodlivosti, ako sankcia za údajnú krádež, 
ktorej sa Židia mali dopustiť na slovenskom národe, pretože ako tvrdil hlavný 
ideológ HSĽS, Štefan Polakovič: „Nám nikto nenahovorí, že Žid, ktorý prišiel 
s uzlíkom do dediny, stal sa za krátky čas statočným spôsobom milionárom. Že 
si mohol statočným spôsobom získať hodný majetok, pripúšťame, a nikto mu ho 
neberie. Ale ide tu o nespravodlivo získané majetky, na ktoré musí štát siahnuť, 
a to bez akejkoľvek obavy, že by sa previňoval proti kresťanskej morálke. Práve 
preto, že máme smysel pre spravodlivosť, túto zásadu vyhlasujeme, a to v duchu 
kresťanskej morálky o spravodlivej kompenzácii a o reštitúcii práva.“ 220 Hoci 
v konečnom dôsledku arizácia židovskej pôdy znamenala jej konfiškáciu bez 
náhrady, vládnuce elity vojnového Slovenského štátu do zákona o pozemkovej 
reforme, ako aj do nariadenia č. 93/1941 Sl. z. a Židovského kódexu farizejsky 
vložili ustanovenia o „výkupe“ pôdy, čo prezentovali ako prejav spravodlivosti 
v súlade s prirodzeným právom a kresťanskou morálkou.221 Od spravodlivosti 
však táto „reforma“ mala veľmi ďaleko.

Realizačný rámec pozemkovej reformy z roku 1940 okrem ideovopolitic
kých programov významným spôsobom ovplyvnila najmä Viedenská arbitráž 
z novembra 1938. V jej dôsledku Slovensko prišlo o niečo viac ako pätinu svojej 
územnej rozlohy a viac ako 850 000 obyvateľov, čo sa nevyhnutne premietlo aj 
do sociálnej a hospodárskej oblasti.222 Na jeseň roku 1938 bolo Slovensko stále 
agrárnou krajinou, ktorá sa aj napriek medzivojnovému pokroku v oblasti urbani
zácie vyznačovala prevažujúcou koncentráciou obyvateľstva na vidieku.223 Kým 
v roku 1930 bolo na obrábanie pôdy a výkon zamestnania v oblasti poľnohos
podárstva odkázaných 56,8 % obyvateľstva Slovenska, na jeseň roku 1938 tento 

220 POLAKOVIČ, Š. K základom Slovenského štátu. Filozofické eseje. Martin : Matica Slovenská, 
1939, s. 151. 

221 „Nič nespravodlivé sa tu nerobí. Vykupuje sa. (...) všetko sa robí podľa zásad spravodlivosti. A je 
len samozrejmé, že kedysi ukradnutý slovenský majetok sa dnes vráti do Slovenských rúk. (...) 
Ako sme duchovnú hodnotu uskutočňovali bez vylievania krví, tak prevádzame hospodársku bez 
narušenia súkromného vlastníctva.“ Dokument č. 54: Z prejavu J. Tisu na zasadnutí tajomníkov 
HSĽS  časť týkajúca sa riešenia židovskej otázky. Noviny Slovák. 10. august 1941, č. 189. In 
Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939 - 1945). Dokumenty. 1. časť. Bratislava : Sloven
ské národné múzeum, Historické múzeum, Oddelenie židovskej kultúry, 1994, s. 99.

222 V prospech Maďarska činili straty 10 390 km² územia (t. j. 21,2 % z pôvodnej rozlohy Sloven
ska), na ktorom podľa sčítania ľudu z roku 1930 žilo vyše 854 217 obyvateľov, z čoho bolo 
503 980 maďarskej a 272 145 slovenskej národnosti. Územné straty v prospech Poľska činili 
226 km² so 4 300 obyvateľmi. LETZ, R. Slovenské dejiny IV. 1918 - 1938. Bratislava : Literárne 
informačné centrum, 2010, s. 256  258. 

223 Posledné predvojnové štatistiky z roku 1930 uvádzajú, že až 58,3 % obyvateľstva žilo v sídlach 
do 2 000 obyvateľov a naproti tomu iba 14,5 % ľudí žilo v mestách s viac ako 10 000 obyvateľ
mi. Tamže, s. 282.
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pomer ešte stále činil relatívne vysokých 52 % obyvateľstva.224 Dominantné 
postavenie poľnohospodárskeho sektora v rámci slovenského hospodárstva sa 
javilo ako problematické najmä vzhľadom na stratu až 32,6 % z celkovej výmery 
ornej pôdy práve v dôsledku Viedenskej arbitráže. Nedostatok bonitnej úrod
nej pôdy v kombinácii s nízkou efektivitou poľnohospodárskej výroby, ktorá 
bola charakteristická aj pre stredné roľnícke hospodárstva, tak generovali stav 
akútneho nedostatku zdrojov nielen na pokrytie základných životných potrieb 
vidieckeho obyvateľstva, ale aj utečencov z Maďarskom zabratého juhu Sloven
ska.225 V porovnaní s medzivojnovým Československom sa taktiež významným 
spôsobom zmenila aj štruktúra vlastníckych vzťahov k pôde, o čom vypovedá 
najmä štatistika zachytávajúca vývoj až do roku 1940, vypracovaná Odborom 
pre výskum konjunktúry pri Slovenskej národnej banke.

Tabuľka č. 4 Počet a rozloha poľnohospodárskych statkov na území Sloven-
ska v roku 1940226 

Výmera pôdy
(ha)

Počet statkov Vyjadrenie  
v %

Pôda i s lesmi
(ha)

Vyjadrenie  
v %

0 - 1 68 564 20,2 34 974 0,9

1 - 5 154 032 45,4 421 973 11,5

5 - 20 104 623 30,8 960 403 26,1

20 - 50 7 114 2,1 211 848 5,8

50 - 100 1 774 0,5 125 057 3,4

100 - 200 1 467 0,4 206 494 5,6

200 a viac 1 877 0,6 1 719 743 46,7

Spolu 339 451 100,0 3 680 492 100,0

Zo štatistických údajov je zjavný nepomer medzi výmerou pôdy, ktorú zaberali 
skupiny malých a stredných poľnohospodárskych statkov na jednej strane, a vý
merou pôdy, ktorú zaberali veľkostatky na druhej strane. Kým malé poľnohos
podárske statky do 5 ha spolu so strednými poľnohospodárskymi statkami od 

224 CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 8.; CAMBEL, 
S. Slovenská dedina (1938 - 1944). Bratislava : Slovak Academic Press, 1996, s. 12.

225 CAMBEL, S. Slovenská dedina (1938 - 1944). Bratislava : Slovak Academic Press, 1996, s. 12 
 13 a 32.

226 Tabuľka prevzatá z CAMBEL, S. Slovenská dedina (1938 - 1944). Bratislava : Slovak Academic 
Press, 1996, s. 12. Posledný stĺpec prevzatej tabuľky obsahoval chybu, keďže súčet hodnôt bol 
kvôli zaokrúhleniu pôvodne 100,1 %. Po novom zaokrúhlení už finálny súčet dáva hodnotu 100 %,  
pričom v ďalších pasážach tejto monografie sa prikláňame k označeniu citovaných číselných 
hodnôt len ako k orientačným.
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5 do 50 ha, tvoriace v roku 1940 drvivú väčšinu roľníckych hospodárstiev na 
Slovensku (celkovo až 98,5 %), disponovali dohromady cca 44,3 % z celkovej 
výmery dostupného pôdneho fondu, minorita veľkostatkov (celkovo len 1,5 %  
zo všetkých roľníckych hospodárstiev) zaberala cca až 55,7 % všetkej pôdy na 
Slovensku. Disproporčné rozloženie pozemkového vlastníctva medzi jednotli
vé veľkostné skupiny poľnohospodárskych statkov bolo pritom v porovnaní 
s medzi vojnovým stavom oveľa výraznejšie. Túto skutočnosť dokumentuje aj 
porovnanie percentuálneho vyjadrenia zmien v rámci jednotlivých veľkostných 
skupín poľnohospodárskych statkov zaberajúcich poľnohospodársku i nepoľno
hospodársku pôdu, a to v roku 1930, kedy sa blížil koniec medzivojnovej po
zemkovej reformy, s rokom 1940, kedy sa rozbiehala nová pozemková reforma.

Jedine kategória veľkostatkov vo výmere nad 100 ha pôdy zaznamenala do 
roku 1940 na území Slovenska významný nárast výmery pôdy pripadajúcej na 
danú veľkostnú skupinu poľnohospodárskych statkov, a to z 35,15 % z celko
vého množstva všetkej dostupnej pôdy na Slovensku v roku 1930 na 52,30 % 
v roku 1940. Ostatné, najmä malé a stredné poľnohospodárske statky, zazna
menali medzi rokmi 1930 a 1940 nasledujúci pokles výmery pôdy pripadajúcej 
na danú veľkostnú skupinu poľnohospodárskych statkov z celkového množstva 
všetkej dostupnej pôdy na Slovensku  v kategórii poľnohospodárskych statkov 
vo výmere od 1 do 5 ha z 13,70 % v roku 1930 na 11,50 % v roku 1940, v kategó
rii poľnohospodárskych statkov vo výmere od 5 do 20 ha z 29,17 % v roku 1930 
na 26,10 % v roku 1940, v kategórii poľnohospodárskych statkov vo výmere 
od 20 do 50 ha z 8,59 % v roku 1930 na 5,80 % v roku 1940.227 Je síce prav
da, že takýto vývoj bol výsledkom mimoriadnych geopolitických udalostí, no 
v podmienkach, ktoré z medzinárodnopolitického diania pre Slovensko vyplý
vali, boli takéto sociálnoekonomické zmeny vo svetle blížiaceho sa vojnového 
konfliktu o to citeľnejšie. Zostrenie sociálnych rozdielov medzi spoločenskými 
vrstvami ako dôsledok nerovnomerného rozdelenia pozemkového vlastníctva sa 
preto zo sociálneho a národohospodárskeho hľadiska stalo zdrojom legitímnych 
požiadaviek volajúcich po odstránení tohto negatívneho javu. Ideovopolitický 
kontext Slovenského štátu však predstavoval faktor, ktorý postupne zdeformoval 
pôvodne legitímne požiadavky na v zásade prospechárske konanie namierené 
proti úzkej skupine židovského obyvateľstva. Hmatateľným dôkazom je samotný 
priebeh a výsledky pozemkovej reformy z roku 1940.

227 Zdroj údajov pre rok 1930: CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : 
Pravda, 1972, s. 12. Zdroj údajov pre rok 1940: CAMBEL, S. Slovenská dedina (1938 - 1944). 
Bratislava : Slovak Academic Press, 1996, s. 12. Celkovú úpravu údajov podľa veľkostných 
kategórií poľnohospodárskych statkov uskutočnil autor tejto monografie.
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Vyriešenie sociálnej otázky slovenského roľníctva malo podľa predstáv 
HSĽS zabezpečiť spravodlivé rozdelenie pôdy slovenských, cudzích a židov
ských vlastníkov. Výmeru tejto pôdy pri rokovaní o osnove zákona o pozemko
vej reforme vo februári 1940 vyčíslil minister hospodárstva, Gejza Medrický, 
na 632 248 ha poľnohospodárskej pôdy a 986 760 ha lesnej pôdy, teda celkovo 
1 619 008 ha pôdy. 228 Reálne výsledky pozemkovej reformy z roku 1940 sa však 
diametrálne odlišovali od týchto predstáv.

Rozsah výkupu pôdy slovenských vlastníkov v praxi ovplyvňovalo viacero 
faktorov. Prvým z nich bol prístup slovenských politických exponentov a náro
dohospodárov pri tvorbe zákona o pozemkovej reforme. Osobnosti ako Imrich 
Karvaš alebo Peter Zaťko, ktorí patrili medzi najschopnejších národohospodárov 
vojnového Slovenského štátu, sa plne nestotožňovali s predstavami HSĽS vo 
veci zamerania a realizácie pozemkovej reformy. Ich do značnej miery liberál
ny postoj sa odrazil najmä v presadení myšlienky fakultatívneho výkupu pôdy 
slovenských vlastníkov namiesto štandardného vyvlastnenia, aby nedošlo k ni
kým nechcenému narušeniu ústavnou cestou garantovanej ochrany súkromného 
vlastníctva. Na druhej strane sa práve presadenie výkupu pôdy stalo faktorom, 
ktorý v kontexte podmienok vojnovej ekonomiky de facto zamedzil samotnej re
alizácii pozemkovej reformy na pôde slovenských vlastníkov. S klesajúcou hod
notou peňazí a zvýšením dopytu po poľnohospodárskych produktoch v dôsledku 
vojnovej konjunktúry sa pôda stala ideálnym prostriedkom uchovávania ekono
mických hodnôt. Vlastníci pôdy nad 50 ha spadajúcej pod pozemkovú reformu 
tak nemali reálny záujem o jej odpredaj. Naplnenie cieľov pozemkovej refor
my sa tak pri pôde slovenských vlastníkov stalo prakticky neuskutočniteľným. 
Obdobná situácia pritom nastala aj v prípade pozemkového vlastníctva cudzích 
štátnych príslušníkov, kde sa štát zasa obával recipročných opatrení najmä pro
ti Slovákom žijúcim na území maďarského záboru zo strany maďarskej vlády. 
Preto sa výkup sústredil prevažne na pozemkové vlastníctvo štátnych príslušní
kov Protektorátu Čechy a Morava, od ktorých štát vykúpil 28 801 ha pôdy, zatiaľ 
čo od maďarských štátnych príslušníkov štát vykúpil dokopy len 13 263 ha pôdy. 

228 Konkrétne počty minister Medrický pritom špecifikoval nasledujúco: pôda slovenských vlast
níkov nad 50 ha  300 000 ha poľnohospodárskej pôdy a 500 000 ha lesnej pôdy; pôda cudzích 
štátnych príslušníkov  61 877 ha poľnohospodárskej pôdy a 179 721 ha lesnej pôdy; pôda ži
dovských vlastníkov  44 371 ha poľnohospodárskej pôdy a 57 039 ha lesnej pôdy; pôda získaná 
v rámci revízie medzivojnovej pozemkovej reformy a generálnych dohôd o odklade jej výkonu   
226 000 ha poľnohospodárskej pôdy a 250 000 ha lesnej pôdy. Reč ministra hospodárstva,  
Dr. Gejzu Medrického, k osnove zákona č. 46/1940 Sl. z. o pozemkovej reforme. Tesnopisecká 
správa o 26. zasadnutí snemu Slovenskej republiky v Bratislave vo štvrtok 22. februára 1940. In 
Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/
dl/Browser/Document? documentId=135174>.
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Mizivejšie výsledky priniesla už len revízia medzivojnovej pozemkovej reformy. 
Štát sa v tomto prípade obmedzil iba na zásahy voči tzv. politickým zbohatlíkom, 
kam patrilo približne 250 osôb z radov bývalých československých legionárov 
a vlastníkov zvyškových statkov z radov politikov medzivojnového obdobia, ako 
bol napríklad Ivan Dérer. Štát od týchto osôb získal len 1 050 ha pôdy.229 Politic
ký a národohospodársky pragmatizmus tak viedol k situácii, keď sa z kľúčových 
cieľov pozemkovej reformy stali len jej marginálne kapitoly. Touto cestou štátom 
zabratých viac ako 43 000 ha pôdy bolo totiž iba zlomkom z pôvodne plánova
ných viac ako 1,5 milióna ha pôdy.

Štát bol preto nútený hľadať alternatívne zdroje pôdy, ktorú by mohol použiť 
na účely napĺňania sociálnych zámerov pozemkovej reformy. Hľadanou alterna
tívou sa nakoniec stal obligatórny výkup židovskej pôdy. Podľa oficiálnych šta
tistík ŠPÚ z júna 1941 úradne zaevidované pozemkové vlastníctvo Židov pred
stavovalo 90 771 ha pôdy, z ktorej bolo 42 229 ha poľnohospodárskej pôdy. Do 
12. februára 1941 bolo pritom vykúpených a do vlastníctva slovenských vlast
níkov prevedených len 2 659 ha pôdy, pričom pri ďalších 25 299 ha prebiehalo 
konanie o výkupe.230 

Dopyt po židovskej pôde však bol vyšší než jej ponuka, čo spôsobilo spoliti
zovanie celého priebehu pozemkovej reformy. Noviny Slovák, vydávané priamo 
HSĽS, už na jeseň roku 1940 v informáciách pre záujemcov o prídel židovskej 
pôdy poukazovali jednak na záujem získať maximum pôdy po celom Sloven
sku, jednak na vplyv funkcionárov HSĽS a Hlinkovej gardy na prídelové kona
nie. Podľa zverejnených informácií záujemcovia o prídel mohli žiadať len o prí
del poľnohospodárskych statkov, ktoré boli zverejnené v zoznamoch v Úradných 
novinách, a ŠPÚ vybavoval jednotlivé žiadosti za osobnej účasti záujemcu o prí
del len v sprievode zástupcu HSĽS alebo Deutsche Partei.231 Z pozemkovej refor
my sa postupne pod stupňujúcim sa vplyvom protižidovskej politiky HSĽS stala 
otvorená arizácia židovskej pôdy, do ktorej sa mali aktívne zapájať aj samotní zá
ujemcovia o jej prídel. Tí boli otvorene závislí od podpory straníckych funkcio
nárov a organizácií. HSĽS ďalej prostredníctvom novín Slovák vyzývala svojich 
funkcionárov, príslušníkov Hlinkovej gardy a všetkých uchádzačov o židovskú 
pôdu, aby z titulu „národnej povinnosti“ spolupracovali so ŠPÚ pri zisťovaní ešte 
úradne neprihláseného židovského pozemkového vlastníctva, ako aj pri výkone 

229 CAMBEL, S. Slovenská dedina (1938 - 1944). Bratislava : Slovak Academic Press, 1996, s. 40 
a nasl.

230 Tamže, s. 48  49.
231 Dokument č. 81: Upozornenie záujemcov o židovskú pôdu, aby sa obracali na obvodných ta

jomníkov HSĽS a okresných veliteľov HG. Noviny Slovák. 30. november 1940, č. 284. In Rie-
šenie židovskej otázky na Slovensku (1939 - 1945). Dokumenty. 1. časť. Bratislava : Slovenské 
národné múzeum, Historické múzeum, Oddelenie židovskej kultúry, 1994, s. 128.
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hospodárskeho dohľadu na židovských poľnohospodárskych statkoch až do mo
mentu ich prevedenia do vlastníctva štátu.232 Paradoxom realizácie pozemkovej 
reformy na židovských poľnohospodárskych statkoch sa stala najmä skutočnosť, 
že väčšina vykúpenej alebo po prijatí nariadenia č. 93/1941 Sl. z. ex offo do vlast
níctva štátu prevedenej židovskej pôdy nebola roľníkom pridelená do vlastníctva 
tak, ako to bolo proklamované v pôvodnom programe pozemkovej reformy.

Na základe smerníc vydaných slovenskou vládou v júli 1941 pre ŠPÚ vo veci 
nakladania s pozemkovým vlastníctvom Židov po jeho prevode do vlastníctva 
štátu, mala byť židovská pôda buď predmetom prídelu podľa zákona o pozemko
vej reforme, alebo mala byť priamo odpredaná, alebo daná do árendy mimo práv
ny režim zákona o pozemkovej reforme. Pri parcelácii a prideľovaní židovskej 
pôdy pritom ŠPÚ preferoval skôr árendu (nájom) pred prídelom do vlastníctva.233 
Tento trend sa následne stupňoval, až nakoniec v roku 1942 vyústil do rozhodnu
tia vlády a predsedníctva HSĽS o vyňatí židovských veľkostatkov z parcelácie 
a ich podriadeniu správe štátneho Fondu pre správu poľnohospodárskych majet
kov, ktorý bol pri ŠPÚ zriadený na základe zákona č. 108/1942 Sl. z. o zabezpe
čení hospodárenia na poľnohospodárskych nehnuteľnostiach, Židmi obhospoda
rovaných. K marcu roku 1944 tak ostalo v štátnom vlastníctve celkovo 25 875 ha  
pôvodne židovskej pôdy. Fond pre správu poľnohospodárskych majetkov na
pokon pre účely naplnenia cieľov pozemkovej reformy vo vzťahu k roľníkom 
využil len zlomok ním spravovanej pôdy. Roľníci získali do árendy iba 8 136 ha 
pôdy a medzi rokmi 1943 a 1944 Fond pre správu poľnohospodárskych majet
kov prostredníctvom dražieb previedol do vlastníctva jednotlivcov len 2 204 ha 
pôdy.234 Vedľajším produktom realizácie pozemkovej reformy na pozemkovom 
vlastníctve Židov sa tak stalo vytvorenie nie zanedbateľného štátneho vlastníctva 
pôdy, ktoré nekorešpondovalo s počiatočnými zámermi pozemkovej reformy.

232 Dokument č. 98: Informácia o tom, ako treba postupovať pri zisťovaní židovskej pôdy v súvis
losti s pozemkovou reformou na židovských statkoch. Noviny Slovák. 30. mája 1941, č. 123. 
In Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939 - 1945). Dokumenty. 1. časť. Bratislava : Slo
venské národné múzeum, Historické múzeum, Oddelenie židovskej kultúry, 1994; Dokument 
č. 101: Správa ÚHÚ o zabezpečení riadneho hospodárenia na židovských majetkoch. Noviny 
Slovák. 21. jún 1941, č. 141. In Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939 - 1945). Dokumen-
ty. 1. časť. Bratislava : Slovenské národné múzeum, Historické múzeum, Oddelenie židovskej 
kultúry, 1994, s. 155 a 158.

233 Do konca roka 1941 bolo v 237 obciach na Slovensku prevedených do vlastníctva štátu cca 
24 806 ha pôdy, z čoho bolo roľníkom pridelených len cca 8 056 ha a priamo odpredaných len 
cca 3 587 ha židovskej pôdy. CAMBEL, S. Slovenská dedina (1938 - 1944). Bratislava : Slovak 
Academic Press, 1996, s. 49  52. Výmera pôdy uvedená v citovanom zdroji v katastrálnych 
jutrách bola autorom tejto monografie s patričným zaokrúhlením prevedená na hektáre.

234 Tamže, s. 55; FIAMOVÁ, M. Štátny pozemkový úrad a jeho miesto v procese arizácie židovské
ho pozemkového majetku. In Pamäť národa. 2012, roč. VIII, č. 2, s. 9  10.
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Prídel pôdy taktiež nenaplnil pôvodný zámer vybudovania silného stredné
ho roľníckeho stavu. Na plnej čiare zlyhal najmä koncept roľníckych dedičných 
hospodárstiev, ktorý ŠPÚ uvádzal do života na základe zákona o pozemkovej 
reforme. Celkovo bolo vytvorených iba 50 roľníckych dedičných statkov o vý
mere do 20 ha, ktoré dohromady zaberali 614 ha pôdy.235 Výmera jednotlivých 
roľníckych dedičných hospodárstiev bola veľmi variabilná, pričom z hľadiska 
uchádzača o prídel sa nerobil rozdiel medzi domácimi usadlíkmi v mieste prí
delu a osobami, ktoré pôdu v mieste prídelu prichádzali osídliť z inej oblasti 
Slovenska v rámci procesu vnútornej kolonizácie. Príkladom toho je zriadenie 
jedenástich roľníckych dedičných hospodárstiev v Poltári o výmere cca 11,5 ha,  
z ktorých päť bolo pridelených domácim uchádzačom o prídel pôdy a šesť bolo 
pridelených novoprichádzajúcim kolonistom.236 Z dochovaných dokumentov 
je možné taktiež zistiť, že ŠPÚ pri zriaďovaní roľníckych dedičných statkov 
dôsledne neuplatňoval ich predpísanú výmeru od 6 do 15 ha podľa § 31 zákona 
o pozemkovej reforme. V septembri 1941 totiž ŠPÚ v obciach Dolné a Horné 
Ozorovce pridelil celkovo cca 30,5 ha pôdy deviatim uchádzačom o prídel vo 
forme roľníckych dedičných hospodárstiev.237 V priemere tak na jedno roľnícke 
dedičné hospodárstvo pripadalo cca 3,4 ha pôdy, čo bolo skoro o polovicu menej 
ako v prípade zákonom o pozemkovej reforme ustanovenej dolnej hranice jeho 
výmery. 

Celkovo v rámci pozemkovej reformy z roku 1940 najrozšírenejší drobný 
prídel pôdy do 5 ha nepriniesol významné sociálnoekonomické zmeny. Medzi  
11 625 uchádzačov o prídel pôdy bolo rozdelených 10 180 ha pôdy, pričom 
priemerný prídel pôdy tak činil cca 0,9 ha na jedného uchádzača. V dražbách 
a predaji bolo následne do roku 1945 prevedených 12 794 ha pôdy do vlast
níctva 10 632 osôb. No v kategórii väčších samostatných prídelov bolo medzi  
44 osôb, najmä z radov predstaviteľov vládnucej politickej garnitúry, rozdelených 
20 741 ha pôdy, čo predstavovalo v priemere cca 471,4 ha pôdy na jeden prídel. 
Z realizácie pozemkovej reformy a arizácie pozemkového vlastníctva Židov tak 

235 CAMBEL, S. Slovenská dedina (1938 - 1944). Bratislava : Slovak Academic Press, 1996, s. 57.
236 Dokument č. 76: Správa informujúca, že Štátny pozemkový úrad preniesol vyše 2 000 hektárov 

židovskej pôdy do kresťanských rúk. Noviny Hospodársky denník. 21. september 1941, č. 20. 
In Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939 - 1945). Dokumenty. 4. časť. Bratislava : Slo
venské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, 1999, s. 199  200. Prepočet v pôvodnom 
dokumente uvedenej výmery pôdy z katastrálnych jutár na hektáre s následným zaokrúhlením 
vykonal autor tejto monografie.

237 Dokument č. 73: Správa o prideľovaní židovskej pôdy podľa ustanovení Židovského kódexu. 
Noviny Hospodársky denník. 14. september 1941, č. 14. In Riešenie židovskej otázky na Slo-
vensku (1939 - 1945). Dokumenty. 4. časť. Bratislava : Slovenské národné múzeum, Múzeum 
židovskej kultúry, 1999, s. 197. Prepočet v pôvodnom dokumente uvedenej výmery pôdy z kata
strálnych jutár na hektáre s následným zaokrúhlením vykonal autor tejto monografie.
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v konečnom dôsledku mali najväčší osoh práve strojcovia týchto opatrení, medzi 
ktorých patrili osoby ako predseda vlády Vojtech Tuka, ďalej poslanec Teodor 
Turček ako jeden z tvorcov pozemkovej reformy alebo sestra prezidenta Jozefa 
Tisa, Jozefína Dobiášová.238 

Pozemková reforma z roku 1940 tak nepriniesla zásadné vyriešenie alebo 
čo i len zlepšenie sociálneho problému slovenského roľníctva. Výsledok bol  
úplne opačný, keď v zásade došlo k potvrdeniu pretrvávajúceho trendu akumu
lácie pozemkového vlastníctva vo forme veľkostatkov, a tým aj k zachovaniu 
jeho disproporčného rozdelenia medzi jednotlivé veľkostné skupiny poľnohos
podárskych statkov. Dôkazom toho sú aj v praxi realizované formálnoprávne 
zmeny v oblasti úpravy nových foriem vlastníctva pôdy dotýkajúce sa „nového“ 
inštitútu rodinných dedičných hospodárstiev. Vo svojej podstate išlo len o fik
ciu nových pomerov vo vlastníctve pôdy, pretože právny režim zakotvený záko
nom o pozemkovej reforme odkazoval na právny režim nedielnych gazdovstiev 
v zmysle príslušných ustanovení prídelového zákona z roku 1920. V prostredí 
Slovenského štátu teda môžeme hovoriť o materiálnej (obsahovej) kontinuite 
právnych pomerov z medzivojnového obdobia v novej vonkajšej forme. 

Z hľadiska faktických pomerov však určité nóvum predstavovalo posilnenie 
formy štátneho vlastníctva pôdy. Medzivojnová pozemková reforma priniesla 
štrukturálne zmeny z hľadiska rozloženia súkromného a štátneho vlastníctva 
pôdy len v otázke lesnej pôdy, ktorá bola z výrazne väčšej časti v rukách štátu 
oproti poľnohospodárskej pôde v rukách individuálnych súkromných vlastní
kov.239 Éra vojnového Slovenského štátu priniesla posilnenie štátneho vlastníctva 
už aj pri poľnohospodárskej pôde, kde štát profitoval najmä z pôdy zabratej Ži
dom. Zoštátnenie poľnohospodárskej pôdy spolu s viacerými opatreniami, ktoré 
formou priamych príkazov obmedzovali užívanie a dispozíciu s pôdou individu
álnym vlastníkom, tak znamenalo nastolenie trendu postupného obmedzovania 
individuálneho súkromného vlastníctva pôdy, ako aj samotného vlastníckeho 
práva, ktorý mal byť zavŕšený v nasledujúcom povojnovom období.

238 CAMBEL, S. Slovenská dedina (1938 - 1944). Bratislava : Slovak Academic Press, 1996, s. 57.
239 KARVAŠ, I. Strukturálne zmeny čsl. národného hospodárstva. In Sborník věd právních a stát-

ních. 1931, roč. XXXII, s. 440. Na Slovensku bol do konca roku 1934 pomer lesnej a poľ
nohospodárskej pôdy v štátnom vlastníctve nasledujúci: 158 473 ha lesnej pôdy, 17 085 ha 
poľnohospodárskej pôdy. ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území 
ČR od roku 1918 do současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství 
Oeconomica, 2013, s. 275.



102

AKTUÁLNE OTÁZKY POZEMKOVÉHO PRÁVA Z POHĽADU PRÁVNYCH DEJÍN

3.3 Vlastníctvo pôdy v období prechodu od 
kapitalizmu k socializmu po roku 1945

Pretrvávajúce sociálne a hospodárske problémy Slovenska, ktoré neboli schopné 
odstrániť nedôsledne uskutočňované alebo oportunisticky ponímané pozemkové 
reformy z medzivojnového a vojnového obdobia, sa stali základom pre formu
láciu novej agrárnej politiky. Kompromisný tón medzivojnového zmierenia so
ciálnych demokratov a agrárnikov, ako aj národnosocialistický antisemitizmus 
a prospechárstvo mal na poli agrárnej politiky vystriedať razantný, slovenskými 
komunistami presadzovaný model revolučnej sociálnej a hospodárskej transfor
mácie Slovenska. Predstavy o povahe vlastníckych vzťahov k výrobným pro
striedkom po skončení vojny sa začali formovať už v prostredí domáceho antifa
šistického odboja, kde vo svojich počiatkoch ešte do určitej miery reflektovali aj 
stanovisko predstaviteľov názorových protipólov z radov občianskej časti odbo
jového hnutia. Postupný povojnový vývoj v kontexte vnútornej a geopolitickej 
situácie však aj pod taktovkou českých komunistov smeroval k jedinému cieľu, 
ktorým bolo budovanie socializmu ako prvého stupňa novej komunistickej spo
ločenskoekonomickej formácie.

3.3.1 Ciele zmien vo vlastníctve pôdy pri prechode od 
kapitalizmu k socializmu

Prvým zásadným dokumentom politického významu vo veci budúcej spoločen
skej a hospodárskej prestavby Slovenska bola Vianočná dohoda z 25. decembra 
1943, ktorá vyjadrovala základné programové tézy slovenského domáceho odbo
ja. Keďže išlo o spoločné vyhlásenie občianskej a komunistickej zložky odboja 
v čase, kedy sa ich vzájomná spolupráca len začala serióznejšie formovať, výpo
vedná hodnota jeho obsahu je podstatne obmedzená. V sociálnej a hospodárskej 
rovine sa v zásade politicky indiferentný program ilegálnej SNR ako vrcholného 
orgánu domáceho odboja obmedzoval len na formulovanie všeobecných sociál
nopolitických a národnostných princípov výstavby povojnového Českosloven
ska. Hlavnou úlohou SNR na sociálnom a hospodárskom poli bolo dosiahnu
tie sociálneho vyrovnania. Všeobecné formulácie o rozšírení demokracie aj na 
sociálnu a hospodársku oblasť s cieľom spravodlivého rozdelenia národného 
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dôchodku, obsiahnuté v II. časti 5. bodu Vianočnej dohody, nechali pootvorené 
dvere tak pre čiastkové sociálne orientované reformy, ako aj pre radikálne zme
ny.240 

Oveľa jasnejší obraz o socialistickom smerovaní spoločenských a hospodár
skych zmien v povojnovom Československu nám poskytuje Deklarácia SNR  
z 1. septembra 1944 a jej interpretácia vo svetle nasledujúcich historických 
udalostí. Tá už obsahovala bližšiu špecifikáciu základnej zásady politiky SNR 
o rozšírení demokracie na sociálne a hospodárske pole. Priamo v Deklarácii 
SNR sú spomenuté zásady demokracie a sociálnej spravodlivosti, ktoré sa prio
ritne orien tovali na sociálne slabšie vrstvy spoločnosti  robotníkov a roľníkov. 
Cieľom týchto zásad bolo zvýšiť životnú úroveň slovenského národa, pričom 
prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa mala byť nová úprava vlastníctva a drž
by pôdy v prospech malých roľníkov, teda nová pozemková reforma.241 Rozvinu
tie ideového obsahu tejto časti Deklarácie SNR sa uskutočnilo v priebehu zjedno
cujúceho zjazdu KSS a slovenských sociálnych demokratov v Banskej Bystrici  
17. septembra 1944. Program povojnovej spoločenskej a hospodárskej transfor
mácie Československa obsiahnutý v rezolúcii z tohto zjazdu bol v oblasti agrár
nej politiky budovaný na princípe diskontinuity s kapitalistickými výrobnými 
a vlastníckymi vzťahmi a formami, akými bol napríklad veľkostatok. Otvorene 
bola vyslovená požiadavka nastolenia ľudovej demokracie, v rámci ktorej mala 
byť realizovaná socializácia kľúčových segmentov národného hospodárstva 
a výrobných prostriedkov. Pôda mala byť odovzdaná do rúk roľníkom na základe 
zásady „pôda patrí tým, čo na nej pracujú“.242 

240 „Myšlienku demokracie je treba preniesť a prehĺbiť i na pole hospodárske a sociálne tak, aby 
rozdelenie národného dôchodku medzi všetko obyvateľstvo bolo čo najrovnomernejšie a aby 
život každého občana bol ľudsky dôstojný.“ GRONSKÝ, J. (ed.) Komentované dokumenty 
k ústavním dějinám Československa I. 1914 - 1945. Praha : Karolinum, 2005, s. 547; CAM
BEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 31; PRŮCHA, V. 
Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 2. díl, období 1945 - 1992. Brno : 
Doplněk, 2009, s. 59.

241 „Popri politickom oslobodení našim cieľom je zaistiť krajší a šťastný život sociálne slabým vrs-
tvám národa, menovite slovenskému robotníkovi a roľníkovi. V zaujme zvýšenia životnej úrovne 
národa sme za spravodlivé rozdelenie národného dôchodku, za novú úpravu vlastníctva a držby 
pôdy na prospech malých roľníkov.“ GRONSKÝ, J. (ed.) Komentované dokumenty k ústavním 
dějinám Československa I. 1914 - 1945. Praha : Karolinum, 2005, s. 549.

242 „Preto od nového štátu budeme požadovať i nové vyriešenie otázok hospodárskych a sociálnych. 
Požadovať budeme socializáciu tovární a podnikov, bánk, odovzdanie pôdy malým roľníkom, 
primerané postavenie inteligencie, upravenie celého štátneho a spoločenského stroja podľa na-
šich socialistických ideálov. Idea dôslednej ľudovej demokracie vyžaduje, aby pracujúci ľud, 
ktorý tvorí obrovskú väčšinu obyvateľstva, bol nositeľom politickej moci.“ Tamže, s. 560; CAM
BEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 31  33.
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Je pravda, že Deklarácia SNR bola vyhlásením, na ktorom sa zhodli obe 
zložky domáceho odboja, a rezolúcia zo zjednocovacieho zjazdu slovenských 
komunistov a sociálnych demokratov bola vyhlásením len ľavicovej časti domá
ceho odboja. Jasná programová profilácia a zjednotenie síl na ľavom politickom 
spektre však na pôdu SNR vnášali rovnako jasnú víziu povojnovej hospodárskej 
a sociálnej politiky, ktorú v kontexte dynamického vystupovania slovenských 
komunistov musela zohľadniť aj nekomunistická časť domácej politickej repre
zentácie. 

Charakteristickou črtou tohto programu bol jeho antifašistický, národný a de
mokratický rozmer. Antifašistické a národné zameranie sociálnej a hospodárs
kej politiky v súvislosti s požiadavkou realizácie pozemkovej reformy a zmien 
vo vlastníctve pôdy spočívalo v uskutočnení cielených zásahov proti nemec
kým a maďarským vlastníkom, ako aj proti domácim zradcom a kolaborantom. 
V tomto bode následne nadväzoval demokratický rámec tohto politického pro
gramu, ktorý vo veci konfiškácie najmä veľkostatkárskej pôdy menovaného 
okruhu vlastníkov, akcentoval predovšetkým sociálnu rovinu zmien vo vlastníc
tve pôdy. Parcelácia skonfiškovanej veľkostatkárskej pôdy sa mala stať existenč
ným základom slovenského roľníctva, a tak aj prostriedkom demokratizácie hos
podárstva uskutočnenej stále v intenciách súkromného vlastníctva. Tým sa malo 
na základe dovtedajších skúseností s pozemkovými reformami vyjsť v ústrety 
silným súkromnovlastníckym tradíciám na slovenskom vidieku, ako aj národo
hospodárskym cieľom v podobe nevyhnutnosti likvidácie veľkostatkárskej kon
kurencie a na to nadväzujúcej štátnej cenotvorby.243

Počas Slovenského národného povstania, ako aj v priebehu oslobodzovania 
Československa v počiatkoch roku 1945 rezonovala medzi slovenskými ko
munistami a najmä prostým roľníctvom otázka rozsahu realizácie pozemkovej 
reformy v súvislosti s veľkostatkami domácich slovenských vlastníkov. Najmä 
v čase oslobodenia východného Slovenska sa otvorene hovorilo o tzv. generálnej 
pozemkovej reforme. Rozumela sa tým pozemková reforma, ktorá by zasiahla 
tak pozemkové vlastníctvo nemeckých a maďarských vlastníkov a slovenských 
zradcov a kolaborantov (národná a antifašistická ideová línia realizácie pozem
kovej reformy), ako aj v duchu triedneho prístupu veľkostatky ostatných sloven
ských vlastníkov, ktorí sa neskompromitovali spoluprácou s nepriateľmi a do
mácimi zradcami. Generálna pozemková reforma by sa tak týkala aj cirkevnej 
pôdy a pôdy „domácej agrárnej buržoázie“. Po zohľadnení názorovej diverzity 
slovenskej politickej scény a taktiež pripomienok zo strany prezidenta Edvarda 

243 CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 33 a nasl.; 
PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 2. díl, období 1945 - 
1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 59  61.
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Beneša a moskovského vedenia KSČ, bolo na politickej úrovni presadené nahra
denie konceptu generálnej pozemkovej reformy konceptom čiastočnej pozem
kovej reformy. To v praxi znamenalo, že realizačným rámcom sa stala výhradne 
národná a antifašistická línia zamerania pozemkovej reformy, ktorá znamenala 
konfiškáciu pôdy vybraných vlastníkov bez náhrady. Do praxe na území Slo
venska sa koncept čiastočnej pozemkovej reformy uviedol na politickej úrovni 
prostredníctvom Manifestu SNR zo 4. februára 1945 a na právnej úrovni pro
stredníctvom nariadenia Predsedníctva SNR č. 4/1945 Zb. nar. SNR o konfišká
cii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov ako 
aj zradcov a nepriateľov slovenského národa z 27. februára 1945 a nadväzujúcich 
právnych noriem.244

Ústup od konceptu generálnej pozemkovej reformy sa neobmedzil len na 
územie Slovenska. Vzhľadom na vplyv a politiku KSČ sa s prihliadnutím na 
domáce pomery v Čechách a na Morave koncept čiastkovej pozemkovej reformy 
realizovanej po antifašistickej, národnej a demokratickej línii uplatnil na celore
publikovej úrovni. Hmatateľným vyjadrením tohto prístupu sa stal Košický vlád
ny program z 5. apríla 1945. Jeho XI. časť obsahuje súhrn zásad realizácie po
zemkovej reformy v rámci celého Československa, vychádzajúc pritom z praxe 
zavedenej SNR na Slovensku.245 Pozemková reforma mala byť vo všeobecnosti 

244 Manifest SNR zo 4. februára 1945 sa „Slovákom a Slovenkám“ prihováral nasledujúco: „Vy-
koreníme všetok vplyv Nemcov, Maďarov, ich slovenských pomáhačov ako aj všetkých protis-
lovenských živlov v našom hospodárstve. Uskutočníme veľké sociálne reformy. Na novom Slo-
vensku stane sa skutkom jedine spravodlivé pravidlo, aby pôdu mal len ten, kto na nej pracuje. 
Nebudeme mať tisícjutrášov, ale ani po pôde prahnúcich bezzemkov. Pôdu dostanú konečne do 
svojich rúk i malí roľníci a želiari. ... V každej obci, v každom okrese, zaistite všetok majetok 
maďarských a nemeckých veľkostatkárov, nemeckých privandrovalcov i starousadlikov, zrad-
cov a nepriateľov slovenského národa. Prevezmite tieto majetky do svojej správy. Hľadiac na 
záujmy celoslovenské, začne sa zo zaisteného poľnohospodárskeho majetku prideľovať pôda 
poľnohospodárskym robotníkom a drobným roľníkom, predovšetkým tým, ktorí v radoch parti-
zánov a československej armády v národne oslobodzovacom boji dokázali vernosť slovenskému 
národu a Československej republike.“ KLIMEŠ, M. a kol. Cesta ke květnu. Vznik lidové demo-
kracie v Československu. 2. svazek. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965, 
s. 487  488; CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972,  
s. 44  45; PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 2. díl, 
období 1945 - 1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 60  63. 

245 XI. časť Košického vládneho programu: „Vycházejíc vstříc volání českých a slovenských rolní-
ků a bezzemků po důsledném provedení nové pozemkové reformy a vedena snahou, především 
jednou provždy vyrvati českou a slovenskou půdu z rukou cizácké německo-maďarské šlechty, 
jakož i z rukou zrádců národa a dáti ji do rukou českého a slovenského rolnictva a bezzemků 
- vítá vláda konfiskaci půdy nepřátel a zrádců, kterou provádí Slovenská národní rada, a její 
rozdělení mezi drobný zemědělský lid - vláda rozšíří podobné opatření na celé území republi-
ky (...)“ GRONSKÝ, J. (ed.) Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II. 
1945 - 1960. Praha : Karolinum, 2006, s. 29  30; PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny 
Československa 1918 - 1992. 2. díl, období 1945 - 1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 76.
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tak, ako pri nariadení č. 4/1945 Zb. nar. SNR o konfiškácii a urýchlenom rozdele
ní pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov ako aj zradcov a nepriateľov 
slovenského národa, konfiškáciou pôdy vo vlastníctve osôb nemeckej a maďar
skej národnosti, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktoré sa svojim konaním 
previnili voči Československej republike, ako aj vo vlastníctve zradcov a kola
borantov z radov československých občanov. Mimo záberu pozemkovej reformy 
tak mala ostať pôda vo vlastníctve nemeckých a maďarských antifašistov, domá
cich veľkostatkárov a tiež cirkvi.246 V slovenských pomeroch pritom o takomto 
ponímaní pozemkovej reformy panoval všeobecný politický konsenzus, rátajúc 
sem aj Demokratickú stranu. Tá v zásade podporovala pozemkovú reformu a do 
určitej miery aj znárodnenie pôdy. Jej elementárnou požiadavkou však bolo vy
stavanie pozemkovej reformy na princípe súkromného vlastníctva, čo vzhľadom 
na už spomínané silné súkromnovlastnícke tradície slovenského vidieka komu
nisti za daných podmienok rešpektovali.247 

Košický vládny program v danom momente ešte nerátal so širším znárodne
ním pôdy. Tak v Čechách a na Morave, ako aj na Slovensku mala byť skonfiš
kovaná pôda prideľovaná roľníkom a bezzemkom ako prostriedok materiálneho 
zabezpečenia ich základných životných potrieb. Znárodnenie pôdy, ktorým sa 
v intenciách marxistickoleninskej ideológie rozumelo odstránenie súkromné
ho vlastníctva pôdy a jej prechod do vlastníctva štátu, sa pri poľnohospodárskej 
pôde obmedzovalo len na jej minimálnu výmeru, pričom eminentný záujem mal 
štát skôr na znárodnení lesnej pôdy.248 V tomto smere sa tak opäť do určitej miery 
nadviazalo na trend, ktorý štát zvolil už pri realizácii medzivojnovej pozemkovej 
reformy. Aj vtedy sa poľnohospodárska pôda prioritne prideľovala do súkromné
ho vlastníctva roľníkov a bezzemkov a štát do svojho vlastníctva preberal najmä 

246 XI. časť Košického vládneho programu: „Do Národního pozemkového fondu vejde veškerá 
půda, budovy, mrtvý i živý inventář, pokud patřil: německým a maďarským šlechticům a vel-
kostatkářům bez rozdílu státní příslušnosti, jakož i jiným občanům nepřátelských států, zejména 
Německa a Maďarska; německým a maďarským občanům Československé republiky, kteří aktiv-
ně napomáhali rozbití a okupaci Československa; ostatním občanům Československé republiky, 
kteří zradili národ a aktivně podporovali německé a maďarské okupanty; akciovým a jiným spo-
lečnostem, které byly spravovány osobami výše uvedených kategorií. Výše uvedený pozemkový 
a s tím souvisící majetek bude konfiskován bez náhrady.“ GRONSKÝ, J. (ed.) Komentované 
dokumenty k ústavním dějinám Československa II. 1945 - 1960. Praha : Karolinum, 2006, s. 30. 
Porovnaj BEŇA, J. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica : Právnická fakulta 
UMB, 2001, s. 174.

247 CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 115 a 135  
136; PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 2. díl, období 
1945 - 1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 63.

248 Politicko-ekonomický slovník. Bratislava : Pravda, 1974, s. 366; PRŮCHA, V. Hospodářské dě-
jiny Československa v 19. a 20. století. Praha : Svoboda, 1974, s. 234 a 239.
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značné plochy lesnej pôdy.249 Pri poľnohospodárskej pôde tak Košický vládny 
program ostal mimo rámca konceptu znárodnenia pôdy, čo potvrdzuje aj zakot
venie princípu prídelu pôdy do súkromného vlastníctva roľníkom a bezzemkom 
výmenou za zaplatenie symbolickej prídelovej ceny.250

Konfiškácia bez náhrady a následné pridelenie pôdy realizované po národ
nej, antifašistickej a demokratickej línii, sa v duchu legislatívnej činnosti SNR 
a politického rámca Košického vládneho programu stali 1. etapou pozemkovej 
reformy tak na Slovensku, ako aj v celom Československu. Na rozdiel od ostat
ných krajín strednej a východnej Európy, kde sa ľudovodemokratická pozemko
vá reforma uskutočnila jednorazovo, totiž Československo s ohľadom na jeho 
vnútropolitický, sociálny a hospodársky vývoj patrilo medzi tých pár výnimiek 
v danej geografickej oblasti, kde sa uskutočnila etapovitá pozemková reforma.251 

Nástup k 2. etape pozemkovej reformy ohlasoval po voľbách z roku 1946 tzv. 
Budovateľský vládny program prezentovaný 8. júla 1946 na pôde Ústavodarného 
národného zhromaždenia predsedom vlády a KSČ Klementom Gottwaldom. Na
priek tomu, že na Slovensku fungovali slovenské národné orgány v podobe SNR 
a Zboru povereníkov, tri pražské dohody významným spôsobom zúžili ich kom
petencie, čím sa vplyv politiky pražskej vlády stával oveľa citeľnejším a pria
mejším aj na Slovensku.252 Preto sa Budovateľský vládny program stal jedným 
z východísk obsahovej náplne 2. etapy pozemkovej reformy.

249 Imrich Karvaš pritom už v 30. rokoch tento trend považoval za dlhodobý proces, ktorý sa mal 
ďalej zintenzívňovať: „(...) Mimo to zasiahla pozemková reforma tiež lesné hospodárenie, ktoré 
prechádza v prevážnej väčšine z rúk súkromných do rúk verejných, či už priamo na štát, alebo 
iné verejnoprávne sväzky. Pokiaľ v prvom prípade strukturálnou zmenou nebola značne dotknutá 
zásada súkromného vlastníctva (t. j. v prípade poľnohospodárskej pôdy  pozn. autora), zatiaľ 
v druhom prípade vlastníctvo súkromné prechádza vo vlastníctvo verejné. ...táto zmena je ďale-
kosiahleho významu. Verejnoprávne sväzky, ako vlastníci lesov sa neobmedzujú len na lesníctvo, 
ale budujú drevárske podniky; ... tento vývoj pôjde ďalej na započatej ceste a v drevárstve možno 
očakávať stále zatlačovanie súkromného podnikania do úzadia.“ KARVAŠ, I. Strukturálne zme
ny čsl. národného hospodárstva. In Sborník věd právních a státních. 1931, roč. XXXII, s. 440.

250 XI. časť Košického vládneho programu: „Zemědělská půda, nacházející se v dispozici Národ-
ního pozemkového fondu, bude rozdělena v českých zemích českým a na Slovensku slovenským 
a ukrajinským domkářům, malým a středním rolníkům, jakož i zemědělským dělníkům (...) Za 
půdu, která se dává do plného vlastnictví přídělce, bude brána na účely zvelebení zemědělství 
mírná úplata, nepřevyšující hodnotu průměrné jednoroční až dvouroční sklizně (podle boni-
ty půdy), a rozdělená na splátky až do 15 let.“ GRONSKÝ, J. (ed.) Komentované dokumenty 
k ústavním dějinám Československa II. 1945 - 1960. Praha : Karolinum, 2006, s. 30.

251 BEŇA, J. Moderné dejiny štátu a práva krajín strednej a východnej Európy. (Náčrt systému.)  
I. diel. Bratislava : VO PraF UK, 1994, s. 124  126.

252 BEŇA, J. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 
2001, s. 208  218; GRONSKÝ, J. (ed.) Komentované dokumenty k ústavním dějinám Českoslo-
venska II. 1945 - 1960. Praha : Karolinum, 2006, s. 211.
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Zmeny vo vlastníctve pôdy sa mali na základe Budovateľského vládneho 
programu uskutočniť v dvoch hlavných smeroch. V prvom rade si vláda Kle
menta Gottwalda kládla za cieľ podporiť dokončenie konfiškácií v rámci 1. eta
py pozemkovej reformy na území celej Československej republiky. Najmä na 
území Slovenska, kde od prijatia nariadenia č. 4/1945 Zb. nar. SNR o konfišká
cii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov ako 
aj zradcov a nepriateľov slovenského národa došlo k dvom ďalším legislatív
nym úpravám procesu konfiškácií253, vzhľadom na pomalý priebeh konfiškácií 
a prideľovania skonfiškovanej pôdy bola táto otázka pociťovaná oprávneným 
uchádzačom o prídel ako zvlášť naliehavá.254 Následne sa 2. etapa pozemkovej 
reformy v zmysle Budovateľského vládneho programu mala zamerať na reví
ziu medzivojnovej pozemkovej reformy vo veciach prídelov zvyškových stat
kov a prepustenia pôdy spod záboru na základe § 11 záborového zákona. Spo
lu so štátnou podporou družstevníctva a politiky sceľovania pôdy s cieľom jej 
hospodárnejšieho využitia a zamedzenia jej neúčelného drobenia sa 2. etapa 
pozemkovej reformy stala jasným signálom smerovania k socialistickej trans
formácii hospodárstva a spoločnosti. Oproti Košickému vládnemu programu sa 

253 Konkrétne išlo o nariadenie SNR č. 104/1945 Zb. nar. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozde
lení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského 
národa z 23. augusta 1945 a novelizáciu tohto predpisu v podobe nariadenia č. 64/1946 Zb. nar. 
SNR, ktorým sa menilo nariadenie o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho 
majetku Nemcov a Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa zo 14. mája 1946. 

254 Budovateľský vládny program: „Pokud jde o otázku půdy ve vnitrozemí, považuje vláda za nut-
né předně urychleně zakončiti konfiskaci půdy zrádců a kolaborantů podle košického vládního 
programu a podle dekretu presidenta republiky č. 12/1945 Sb., nařízení Slovenské národní rady 
č. 104/1945 Sb. n. SNR a příslušných pozměňujících norem.“ Ústavodarné národné zhromaž
denie (1946  1948): Stenoprotokol ze schůze č. 3, 8. 7. 1946. In Spoločná Česko-Slovenská 
Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?do
cumentId=48734>. Odborná literatúra z obdobia po roku 1948 sa pri hľadaní dôvodu stagná
cie konfiškačných prác orientovala na politické rozpory a boj medzi slovenskými komunistami 
a Demokratickou stranou, ktorá po voľbách v roku 1946 disponovala väčšinou na pôde SNR 
a mohla tak priebeh pozemkovej reformy podriadiť záujmom jej blízkym vlastníkom pôdy. Ten
to názor napríklad prezentoval vo svojej práci aj Samuel Cambel, ktorý na viacerých miestach 
poukazoval na presúvanie kompetencií Roľníckych komisií, ako ľudového elementu a základné
ho článku v organizačnej štruktúre realizujúcej pozemkovú reformu, na Povereníctvo SNR pre 
pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu vedené nominantom za Demokratickú stranu, Dr. Mar
tinom Kvetkom. O obštrukciách mali svedčiť aj štatistiky: podľa úradných štatistík z marca 1947 
pod konfiškačné predpisy spadalo na Slovensku skoro 600 000 ha pôdy (z toho skoro 270 000 ha  
poľnohospodárskej pôdy), pričom do 15. februára 1946 bolo skonfiškovaných len 61 000 ha 
pôdy a do 8. júla 1946 (teda do prednesenia a schválenia Budovateľského vládneho programu) 
ostávalo stále skonfiškovať približne 280 000 ha pôdy. CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 
1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 134, 160 a 271. S týmto názorom je možné stretnúť 
sa aj v dnešnej odbornej literatúre. K tomu pozri PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny 
Československa 1918 - 1992. 2. díl, období 1945 - 1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 83.
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totiž Budovateľský vládny program posunul vo veci úpravy vlastníckych vzťa
hov k pôde prostredníctvom pozemkovej reformy od národnej a antifašistickej 
línie zameriavajúcej sa výhradne na pozemkové vlastníctvo nemeckých a ma
ďarských vlastníkov a slovenských zradcov a kolaborantov, k triednej línii zame
riavajúcej sa už aj na domácich vlastníkov pôdy bez rozdielu ich spoločenského 
postavenia.255

Hlbším politickým rozpracovaním základných programových téz Budova
teľského vládneho programu bol program agrárnej politiky KSČ prezentovaný 
na roľníckej manifestácii v Hradci Králové 4. apríla 1947, podľa čoho dostal 
názov Hradecký program. Po obsahovej stránke Hradecký program zotrval pri 
požiadavke dokončenia 1. etapy pozemkovej reformy, pričom pri 2. etape po
zemkovej reformy k požiadavke revízie prídelu zvyškových statkov a pôdy pre
pustenej zo záboru doplnil tieto základné požiadavky o bod týkajúci sa novej 
úpravy politiky sceľovania a nájmu pôdy. Po formálnej stránke taktiež hlásal 
novú zásadu zakotvenia garancie súkromného vlastníctva pôdy do výmery 50 ha,  
ktorá mala byť zakotvená priamo v pripravovanej ústave. V nadväznosti na my
šlienku ústavnej garancie maximálnej výmery pôdy v súkromnom vlastníctve 
Hradecký program otvorene hlásal požiadavku realizácie 3. etapy pozemkovej 
reformy, ktorá mala zavŕšiť proces štátom uskutočňovaných zmien vo vlastníc
kych vzťahoch k pôde rozdelením všetkej pôdy nad maximálnu výmeru 50 ha, 
ktorú mala garantovať pripravovaná nová ústava, a v odôvodnených prípadoch 
aj rozdelením tzv. špekulačnej pôdy pod tento limit za predpokladu, že na nej 
jej vlastník aktívne nehospodáril. Požiadavka realizácie 3. etapy pozemkovej 

255 Budovateľský vládny program: „Aby mohlo býti řádně využito traktorů a strojů a aby se jed-
notlivým hospodářům usnadnily polní práce, bude vláda podporovat dobrovolné scelovaní půdy  
a navrhne nový zákon, jímž by scelování pozemků bylo zjednodušeno, zlevněno a zdemokratiso-
váno. (...) V pohraničních obcích s převážnou většinou nových nabyvatelů půdy budou scelování 
a arondace povinné, aby se už předem zabránilo roztříštění jednotlivých usedlostí na množství 
trpasličích parcel. (...) Vláda bude také podporovati družstevní hnutí, které se snažilo i v dří-
vějších dobách zmírniti organisovanou hospodářskou svépomocí závislost jednotlivého dělníka, 
isolovaného rolníka, drobného živnostníka i pracujícího inteligenta na kapitálově silných vyko-
řisťovatelských vrstvách a které od samého počátku naší obnovené samostatnosti vyvíjí uznání-
hodné pracovní úsilí na poli hospodářské výstavby státu. (...) Všechna tato péče o družstevnictví 
se bude prováděti tak, aby nebyla ohrožena soutěživost mezi družstevním a soukromým podni-
káním.“ Ústavodarné národné zhromaždenie (1946  1948): Stenoprotokol ze schůze č. 3, 8. 7. 
1946. In Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica. Dostupné na: <http://www.
nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=48734; http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Docu ment?
documentId=48735>; CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 
1972, s. 268  269.
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reformy už bola formulovaná výslovne na triednom princípe, keďže nebrala 
ohľad na národnosť ani spoločenské postavenie vlastníkov pôdy.256

S obsahom Hradeckého programu sa stotožnila aj KSS, ktorá si vytvorila 
svoj vlastný agrárny program vo forme Akčného plánu KSS v roľníckej politike  
z 15. septembra 1947. KSS v ňom otvorene prevzala a podporila požiadavky 
prezentované v Hradeckom programe vrátane požiadavky likvidácie veľkostat
kov nad 50 ha pôdy a podpory rozvoja malovýroby. Naproti tomu, Demokratická 
strana už od momentu verejného pripomienkovania tzv. Ďurišových zákonov257 
z októbra 1946 podrobovala agrárnu politiku KSČ a KSS otvorenej kritike. De
mokratická strana konzistentne hájila základné tézy svojho politického programu 
z roku 1945, ktorý presadzoval zásady právnej istoty vo vlastníckych vzťahoch 
k pôde a ochranu súkromného vlastníctva bez rozdielu jej výmery, ktoré umož
ňovali realizáciu slobodného súkromného podnikania a disponovania s vlastným 
majetkom. Ďurišovým zákonom bola vyčítaná, okrem iného, najmä možnosť vy
vlastnenia pôdy v rámci procesu sceľovania pozemkov s cieľom ich hospodár
nejšieho využitia a obmedzovanie užívania pôdy s cieľom participácie vlastníka 
na plnení centrálne vytvoreného a riadeného hospodárskeho plánu.258

Do momentu zásadných vnútropolitických zmien vo februári 1948, po 
ktorých sa moci v Československu chopili českí a slovenskí komunisti, sa Hra
decký program a Akčný plán KSS v roľníckej politike podarilo v praxi napl
niť len čiastočne. Najzásadnejšími zmenami v zmysle proklamovaných cieľov 
týchto politických programov boli dva kľúčové zákony s celorepublikovou plat
nosťou. Prvým z nich bol zákon č. 139/1947 Zb. o rozdelení pozostalostí s poľ
nohospodárskymi podnikmi a o zamedzení drobenia poľnohospodárskej pôdy 
z 3. júla 1947. Na jeho základe došlo k významnému obmedzeniu dispozičného 
oprávnenia vlastníka vo veciach právnych úkonov inter vivos a mortis causa, 
ktorého cieľom bolo jednak zamedziť deleniu pôdy pod zákonom ustanovenú 
minimálnu výmeru, a jednak zamedziť scudzeniu pôdy iným okruhom osôb, než 
ustanovil zákon. Následne druhým zákonom bol zákon č. 142/1947 Zb. o revízii 

256 KUKLÍK, J. Znárodněné Československo. Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlast-
nických vztahú a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha : Audi
torium, 2010, s. 272; ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území 
ČR od roku 1918 do současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství 
Oeconomica, 2013, s. 81  82; CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava 
: Pravda, 1972, s. 322 a nasl.

257 Ďurišove zákony boli súborom návrhov zákonov zameraných na riešenie agrárnej otázky v Čes
koslovensku, ktoré pripravil a v októbri 1946 postúpil na verejné pripomienkovanie občanov re
zort poľnohospodárstva pod vedením ministra poľnohospodárstva Gottwaldovej vlády za KSS, 
Júliusa Ďuriša. Viac pozri KUKLÍK, J. Znárodněné Československo. Od znárodnění k privatiza-
ci - státní zásahy do vlastnických vztahú a dalších majetkových práv v Československu a jinde 
v Evropě. Praha : Auditorium, 2010, s. 271.

258 CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 335  337.
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prvej pozemkovej reformy z 11. júla 1947. Ten predstavoval stelesnenie požia
davky uskutočnenia revízie medzivojnovej pozemkovej reformy, keď pod reví
ziu zaraďoval poľnohospodársku a lesnú pôdu, ktorá bola zo záboru vylúčená 
[§ 3 písm. a) záborového zákona], prepustená (§ 11 záborového zákona) alebo 
ktorá bola pridelená ako zvyškový statok (§ 20 prídelového zákona), prípadne 
pod zábor spadala po dodatočnom prekročení záborovým zákonom ustanovenej 
maximálnej výmery (§ 4 záborového zákona). Zákonodarca sa pritom rozhodol 
formálnoprávne dodržať ním proklamovanú zásadu garancie maximálnej výme
ry súkromného vlastníctva pôdy, keď v § 1 zákona č. 142/1947 Zb. o revízii 
prvej pozemkovej reformy umožnil ponechať pôvodnému vlastníkovi najviac  
50 ha pôdy po uskutočnení revízie. Revíziou získaná poľnohospodárska pôda 
mala slúžiť potrebám prídelu, roľníkom, poľnohospodárskym zamestnancom, 
ako aj verejnoprávnym korporáciám a vznikajúcim družstvám. Lesnú pôdu si 
ponechával štát alebo mala byť pridelená výhradne verejnoprávnym korporáci
ám, najmä zväzkom územnej samosprávy.

Po udalostiach vo februári 1948 už českým a slovenským komunistom nestá
lo nič v ceste napĺňania cieľa postupnej socialistickej transformácie poľnohos
podárstva a vidieka. Staronový predseda vlády Klement Gottwald v tzv. Akčnom 
programe Gottwaldovej vlády z 10. marca 1948 vytýčil cestu k dokončeniu zá
verečnej 3. etapy pozemkovej reformy. Tá mala zavŕšiť proces ľudovodemokra
tických zmien vo vlastníckych vzťahoch k pôde, a tým prispieť k vybudovaniu 
národného hospodárstva pozostávajúceho z viacerých sektorov diferencovaných 
na základe foriem vlastníctva výrobných prostriedkov. Ďalšie budovanie socia
lizmu v poľnohospodárstve teda malo v danej etape vývoja ešte stále tolerovať 
súkromné vlastníctvo pôdy vo výmere do 50 ha a s tým spojené súkromnokapi
talistické podnikanie na poľnohospodárskych statkoch. Podmienkou uplatnenia 
tejto tolerancie však bolo prioritné sústredenie súkromného vlastníctva v rukách 
výkonných poľnohospodárov, ktorí pôdu skutočne a pravidelne obrábali. Malo 
tak ísť o dôsledné naplnenie komunistami dlhodobo presadzovaného hesla „pôda 
patrí tým, čo na nej pracujú“, čomu malo po kvantitatívnej stránke napomôcť aj 
rozšírenie možností prídelu pôdy získanej pri revízii medzivojnovej pozemkovej 
reformy.259 Tomu nakoniec zodpovedala aj úprava 3. etapy pozemkovej reformy, 
obsiahnutá v zákone č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme (trvalej úprave 

259 Akčný program Gottwaldovej vlády: „Pokud běží o soukromý majetek našeho pracujícího lidu 
ve městech i na venkově, trváme na tom, aby rolníkům bylo ústavně zaručeno soukromé vlastnic-
tví půdy do 50 ha,...Ve věcech půdy chceme provést novelisaci zákona o revisi první pozemkové 
reformy, zejména v tom smyslu, aby půda zbytkářů mohla být v případě potřeby přidělena rolní-
kům ve větším rozsahu než dosud. Zároveň je nutno uskutečniť zákon o trvalé úpravě vlastnictví 
půdy. Tímto zákonem se má umožnit výkup půdy nad 50 ha, nacházející se v soukromých rukou, 
a rozparcelování této půdy mezi výkonné zemědělce.“ GRONSKÝ, J. (ed.) Komentované doku-
menty k ústavním dějinám Československa II. 1945 - 1960. Praha : Karolinum, 2006, s. 296.
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vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej pôde) z 21. marca 1948, ako aj ďalších 
právnych noriem.260 Československé poľnohospodárstvo tak podľa týchto pred
stáv malo pozostávať z verejného sektoru opierajúceho sa o zoštátnenú pôdu 
koncentrovanú v štátnych statkoch, z malovýrobného sektoru pozostávajúceho 
z malých a stredných roľníkov s pôdou vo forme súkromného vlastníctva, zo 
sektoru vznikajúcich družstiev využívajúcich znárodnenú pôdu v spoločenskom 
vlastníctve a nakoniec v limitovanom rozsahu aj zo súkromnokapitalistického 
sektoru tvoreného poľnohospodárskymi statkami do výmery 50 ha pôdy.261

3.3.2 Prechod od kapitalizmu k socializmu v praxi

Pre vývoj počas rokov 1945 až 1950 je charakteristický proces postupných so
cialistických premien v poľnohospodárstve, uskutočňovaných prostredníctvom 
čiastočného znárodnenia pôdy a postupného zmenšovania významu súkromného 
vlastníctva pôdy, avšak nie jeho úplného nahradenia socialistickým vlastníctvom 
výrobných prostriedkov. Prvotné konfiškácie pôdy bez náhrady po národnej, 
antifašistickej a demokratickej línii v rámci 1. etapy pozemkovej reformy boli 
prostriedkom prerozdelenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu do súkromné
ho vlastníctva aj v prospech bezzemkov a malých a stredných roľníkov. Proces 
prerozdelenia skonfiškovanej pôdy tak bol prvým krokom v procese znárodnenia 
pôdy, ktorý mal byť umožnený až ďalšími socialistickými premenami v poľno
hospodárstve. Pri lesnej pôde najmä počas 2. etapy pozemkovej reformy badať 
aj naďalej kontinuitu trendu posilňovania štátneho vlastníctva pretrvávajúcu už 
od medzivojnovej pozemkovej reformy. Následne po roku 1948 došlo v rámci  
3. etapy pozemkovej reformy k definitívnemu presadeniu trendu posilňovania 
kolektívnych foriem vlastníctva už aj pri poľnohospodárskej pôde, čo bolo po
tom od počiatku 50. rokov 20. storočia nasledované procesom intenzívneho 
združstevňovania.

260 Okrem iného, najmä zákon č. 44/1948 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o revízii prvej pozem
kovej reformy, zákon č. 45/1948 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon z 3. júla 1947, č. 139 Zb., 
o rozdelení pozostalostí s poľnohospodárskymi podnikmi a o zamedzení drobenia poľnohospo
dárskej pôdy a zákon č. 47/1948 Zb. o niektorých technickohospodárskych úpravách pozemkov 
(sceľovací zákon).

261 PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 2. díl, období 1945 - 
1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 74  75.
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3.3.2.1  Konfiškácie pôdy v rámci 1. etapy pozemkovej 
reformy v rokoch 1945 až 1948

Podľa odhadov Povereníctva SNR pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu 
z marca 1947 podliehalo na Slovensku konfiškácii v zmysle príslušných konfiš
kačných predpisov predsedníctva SNR a samotnej SNR cca 569 990 ha pôdy, 
z čoho zaberala cca 268 992 ha poľnohospodárska pôda.262 Definitívne štatistické 
údaje z rozmedzia rokov 1951 až 1958 ustálili množstvo skonfiškovanej pôdy do 
zakončenia 1. etapy pozemkovej reformy na Slovensku v roku 1948 na o niečo 
nižších hodnotách. Podľa údajov Ministerstva pôdohospodárstva a lesného hos
podárstva z roku 1958 spadalo pod konfiškáciu celkovo 46 383 poľnohospodár
skych statkov o výmere 545 946 ha všetkej pôdy, z čoho pripadalo 245 946 ha na 
poľnohospodársku pôdu a 300 000 ha na lesnú pôdu. Poľnohospodárske statky 
do 50 ha nachádzajúce sa v južných okresoch Slovenska s výrazným zastúpením 
obyvateľstva maďarskej národnosti zaberali z celkového množstva všetkej pôdy 
výmeru vo výške až 291 680 ha. Na Slovensku bolo medzi 79 976 uchádza
čov o pôdu z radov roľníkov a bezzemkov zo skonfiškovanej pôdy nemeckých 
a maďarských vlastníkov, ako aj domácich zradcov a kolaborantov rozdelených 
183 463 ha výlučne poľnohospodárskej pôdy. Štát si pritom ponechal ako rezervu 
20 000 ha pôdy pre prichádzajúcich Slovákov z Maďarska v rámci presídľova
cej akcie. Štát a iné verejnoprávne subjekty si taktiež ponechali relatívne malú 
výmeru poľnohospodárskej pôdy činiacu 42 483 ha. K najciteľnejšiemu posilne
niu štátneho vlastníctva pôdy tak došlo len pri lesnej pôde. Tú prebrali v celko
vej výmere 299 982 ha Štátne lesy, družstvá a verejnoprávne korporácie najmä 
z radov územnej samosprávy.263 Uvedené štatistické údaje pritom poukazujú na 
paradoxnú situáciu  prvoradým cieľom konfiškácie pôdy v rámci 1. etapy po
zemkovej reformy malo byť „nasýtenie hladu po pôde“, ktorý vládol medzi drob
nými roľníkmi a bezzemkami, a to prostredníctvom spravodlivého prerozdelenia 
skonfiškovanej pôdy. Podľa dostupných štatistických údajov o počte príjemcov 
prídelu a množstve pridelenej poľnohospodárskej pôdy činila veľkosť priemer
ného prídelu cca 2,3 ha poľnohospodárskej pôdy. To v porovnaní s veľkosťou 
priemerného prídelu poľnohospodárskej pôdy z doby medzivojnovej pozemko
vej reformy (cca 1,22 ha) a pozemkovej reformy z éry Slovenského štátu (cca 
0,9 ha) nepredstavuje zásadnejší nárast množstva prideľovanej pôdy per capita. 
Nech je veľkosť priemernej výmery prídelu akokoľvek skresľujúcim štatistic
kým údajom, predsa len má určitú výpovednú hodnotu. A to najmä v kontexte 

262 CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 160.
263 Tamže, s. 300, 405 a 410.



114

AKTUÁLNE OTÁZKY POZEMKOVÉHO PRÁVA Z POHĽADU PRÁVNYCH DEJÍN

nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. nar. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdele
ní pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov 
slovenského národa z 23. augusta 1945, podľa ktorého bola minimálna veľkosť 
individuálneho prídelu ornej pôdy ustanovená na 5 ha.264 V priemere tak prídel 
pôdy nedosahoval ani polovicu minimálnej veľkosti ustanovenej pre individuál
ny prídel poľnohospodárskej pôdy. Skutočné „nasýtenie hladu po pôde“ sa tak vo 
svetle týchto údajov stáva otázne, a to najmä v súvislosti s ďalšími faktmi.

Pri porovnaní výmery skonfiškovanej poľnohospodárskej a lesnej pôdy je vi
diteľné, že bolo skonfiškovaných o 54 054 ha viac lesnej než poľnohospodárskej 
pôdy. Tú si navyše ponechal vo vlastníctve štát, družstvá alebo verejnoprávne 
korporácie, čím došlo k nadviazaniu na medzivojnový trend posilňovania štát
neho vlastníctva lesnej pôdy a k jeho ďalšiemu posilneniu. V zásade tak mož
no tvrdiť, že realizáciou 1. etapy pozemkovej reformy sledoval štát okrem li
kvidácie pozemkového vlastníctva nepriateľov a cudzincov posilnenie štátneho 
vlastníctva pôdy približne v rovnakej miere, ako sa snažil plniť si svoje záväzky 
voči roľníctvu a bezzemkom v intenciách obsahovej náplne Košického vládneho 
programu. Okrem väčšej kvantity skonfiškovanej lesnej pôdy o tom najjasnejšie 
svedčí aj ústup od konceptu generálnej pozemkovej reformy, ktorá by zasiahla 
aj pozemkové vlastníctvo cirkvi a domácich veľkostatkárov bez ohľadu na ich 
štátnu príslušnosť alebo národnosť.265 

Implementáciou zásad Košického vládneho programu v praxi sa však predsa 
len podarilo dosiahnuť krátkodobé posilnenie malovýroby pri tvorbe a posilne
ní malých a stredných poľnohospodárskych statkov v súkromnom vlastníctve. 
V tomto smere je možné badať kontinuitu štátnej politiky s dovtedajším vývojom 
od medzivojnového obdobia. Vítaným javom bolo najmä postupné vymiznutie 
deputátnikov266 a iných poľnohospodárskych robotníkov ako spoločenskej vrst
vy vidieckeho poľnohospodárskeho obyvateľstva, keďže pôda sa vďaka príde
lu stala relatívne dostupnou. Momentom diskontinuity sa tu stal prístup štátu 

264 K tomu porovnaj § 6 ods. 1 nariadenia č. 104/1945 Zb. nar. SNR o konfiškovaní a urýchlenom 
rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov sloven
ského národa.

265 ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do sou-
časné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 75 
a nasl.

266 Deputátnikom bol celoročný zamestnanec na veľkostatku, ktorý časť mzdy poberal v naturálnej 
forme označovanej ako „deputáte“, odkiaľ potom pochádza aj samotné označenie tohto druhu 
zamestnancov. Rozšírenie deputátnikov súviselo so systémom využívania námezdných pracov
ných síl v poľnohospodárstve, ktorý v plnej miere nahradil v 2. polovici 19. storočia po zrušení 
poddanstva v roku 1848 prácu poddaných. Deputátnik. In Elektronická encyklopédia. Tradičná 
ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Dostupné na: <https://www.ludovakultura.sk/po
lozkaencyklopedie/deputatnik/>.
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k úlohe veľkostatkov v národnom hospodárstve. Aj napriek skutočnosti, že pre 
1. etapu pozemkovej reformy bolo charakteristické len čiastočné znárodnenie 
najmä lesnej pôdy, na južnom Slovensku došlo k zásadnému zmenšeniu výmery 
poľnohospodárskej pôdy veľkostatkov v súkromnom vlastníctve.

Výsledkom posilnenia malovýroby, t. j. sektoru malých a stredných poľno
hospodárskych statkov, na úkor veľkovýroby zabezpečovanej veľkostatkami 
bolo síce čiastočné riešenie sociálnej otázky, ale súčasne to viedlo k vytvoreniu 
prechodného národohospodárskeho problému. Nové a na malovýrobu orientova
né poľnohospodárske statky totiž neboli dostatočne hospodársky výkonné. Výpa
dok produkcie veľkostatkov však postupne začal vykrývať pomaly sa vzmáhajú
ci sektor štátnych poľnohospodárskych statkov a roľníckych družstiev.267

3.3.2.2  Revízia prvej pozemkovej reformy ako 2. etapa 
pozemkovej reformy od roku 1947

Zákon č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy ako právny základ  
2. etapy pozemkovej reformy sa podľa svojej textácie zameriaval najmä na pôdu 
zvyškových statkov a pôdu prepustenú spod záboru. Na Slovensku to znamenalo, 
že okrem pôdy vo vlastníctve individuálnych vlastníkov sa na rad mala dostať aj 
cirkevná pôda, ktorá stále zaberala rozsiahle plochy poľnohospodárskej i lesnej 
pôdy. Konkrétne revízne opatrenia sa začali prijímať najmä po februári 1948, 
pričom jedným z ich cieľov sa stalo aj o niečo viac ako 30 000 ha pôdy vo vlast
níctve ostrihomského arcibiskupstva, kapituly a seminára. Celkovo bolo v rámci 
revízie medzivojnovej pozemkovej reformy zabratých 335 357 ha pôdy, z čoho 
bolo 94 541 ha poľnohospodárskej pôdy. Revízia sa v konečnom dôsledku netý
kala výmery 8 663 ha veľkostatkárskej pôdy a výmery 1 666 ha pôdy zvyškových 
statkov, ktoré boli ponechané pôvodným vlastníkom.268

Tak ako pri 1. etape pozemkovej reformy sa aj pri revízii medzivojnovej po
zemkovej reformy stretávame s určitým paradoxom. Samuel Cambel vo svojej 
štúdii uvádza, že účelom revízie medzivojnovej pozemkovej reformy bolo najmä 

267 PRŮCHA, V. Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha : Svoboda, 1974, 
s. 239 a 243; PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 2. díl, 
období 1945 - 1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 83  85.

268 CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 395 a 406. Pri 
cirkevnom majetku išlo o vyvlastnenie bez náhrady, keďže zákonom priznanú náhradu cirkev 
za majetok vyvlastnený pri revízii a 3. etape pozemkovej reformy nikdy nedostala. ZEMAN, K. 
Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby. 
Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 85  86.
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dôsledné uplatnenie medzivojnových zákonov, podľa ktorých sa malo pri revízii 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozem
kovej reformy postupovať. Z revízie tak mali mať osoh najmä roľníci, do ktorých 
rúk mala byť revíziou zabratá pôda prideľovaná.269 Skutočnosť sa však vo svetle 
štatistík javí inak. Revíziou sa získalo oveľa viac lesnej pôdy (celkovo 240 816 ha)  
než poľnohospodárskej pôdy, o ktorú vždy javili roľníci a bezzemkovia najväčší 
záujem. Navyše, na Slovensku bolo medzi 12 003 uchádzačov o pôdu rozdele
ných len cca 8 % z celkového množstva zabratej poľnohospodárskej pôdy, čo 
v praxi činilo len cca 7 563 ha.270 Drvivá väčšina poľnohospodárskej pôdy spolu 
so všetkou lesnou pôdou prešla do vlastníctva štátu. Tým došlo k výraznému 
posilneniu štátneho vlastníctva poľnohospodárskej pôdy na úkor formy súkrom
ného vlastníctva tohto druhu pôdy. To jednak výrazne kontrastovalo s proklamo
vanými cieľmi prídelu pôdy do individuálneho súkromného vlastníctva, a jednak 
vychyľovalo pomer v rozložení sektorov národného hospodárstva v prospech 
štátneho (resp. verejného) sektoru. Súčasne sa vzhľadom na praktickú a veľmi 
dôslednú aplikáciu predpisov z medzivojnovej éry vrátane záborového zákona 
nepriamo ustanovila maximálna výmera súkromného vlastníctva poľnohospo
dárskej pôdy na 150 ha, resp. 250 ha pôdy vôbec.271 Druhá etapa pozemkovej 
reformy teda v skutočnosti predstavovala faktické znárodnenie ďalšej časti poľ
nohospodárskej a lesnej pôdy na Slovensku so súčasným posilnením významu 
kolektívneho spoločenského vlastníctva pred súkromným vlastníctvom jednot
livcov.

3.3.2.3  „Trvalá“ úprava vlastníctva poľnohospodárskej 
a lesnej pôdy po roku 1948

Politické zmeny vo februári 1948 uvoľnili cestu pre realizáciu záverečnej 3. etapy 
pozemkovej reformy, ktorá mala dôsledne uviesť do života zásadu, že pôda slúžiaca 
poľnohospodárskej výrobe mala patriť výhradne výkonným poľnohospodárom, 

269 „Revíziou sa na Slovensku pre prídel získalo 335 357 ha pôdy, z toho bolo poľnohospodárskej 
94 541 ha. ... až nastolením diktatúry proletariátu v Československu vytvorili sa predpoklady na 
to, aby sa relatívne pokrokové agrárne zákony odsúhlasené československou buržoáziou v ro-
koch 1919 - 1920 realizovali v celej svojej šírke a priniesli osoh roľníctvu.“ Tamže, s. 406  407.

270 PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 2. díl, období 1945 
- 1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 195. Prepočet absolútnej hodnoty poľnohospodárskej pôdy 
uvedenej v ha uskutočnil autor tejto monografie.

271 ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do sou-
časné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 81 
a 83; KOLESÁR, J. a kol. Československé pozemkové právo. Bratislava : Obzor, 1980, s. 54.
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ktorí na nej pracovali. Zákon č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme (trvalej 
úprave vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej pôde) sa tak zameral na všetku 
pôdu presahujúcu výmeru 50 ha, na pôdu vo výmere aj pod 50 ha, ak na nej jej 
vlastník trvale nepracoval alebo jej vlastníkom bola právnická osoba, a nakoniec 
tiež na tzv. špekulačnú pôdu bez ohľadu na jej výmeru, ak ju jej vlastník  neroľ
ník neobrábal. Tento zákon tak v určitom predstihu začal realizovať zásady, ktoré 
boli o niečo neskôr oficiálne inkorporované do Ústavy 9. mája a tvorili tak základ 
novej hospodárskej sústavy ľudovodemokratického Československa.272 

K 1. máju 1951 bolo na Slovensku v rámci 3. etapy pozemkovej reformy 
štátom vykúpených za náhradu celkovo 1 852 poľnohospodárskych statkov o vý
mere 96 253 ha pôdy, z čoho bolo 78 253 ha poľnohospodárskej pôdy. Hoci 
vykúpenú pôdu štát formálne hodlal prideľovať roľníkom, skutočnosť bola opäť 
odlišná. V rámci 3. etapy pozemkovej reformy sa totiž reálne podporilo nastole
nie socialistických výrobných vzťahov v poľnohospodárstve poskytnutím štátom 
vykúpenej pôdy novovznikajúcim jednotným roľníckym družstvám, už existujú
cim poľnohospodárskym statkom vo vlastníctve štátu, prípadne národným výbo
rom v rámci jednotlivých obcí. Takýto prístup bol len logickým dôsledkom pre
biehajúcej kolektivizácie na vidieku, ktorá sa v období rokov 1949  1950 kryla 
s realizáciou 3. etapy pozemkovej reformy. Na Slovensku sa pritom pre účely po
silnenia materiálnej základne vznikajúceho družstevného sektora poskytla všetka 
výmera vykúpenej pôdy jednotným roľníckym družstvám. Možnosť nadobudnúť 
prídel bola síce formálne zachovaná, no podmienkou nadobudnutia prídelu bol 
vstup nadobúdateľa do jednotného roľníckeho družstva.273

Výsledkom 3. etapy pozemkovej reformy bolo usporiadanie vlastníckych 
vzťahov k pôde typické pre prechodné obdobie od kapitalizmu k socializmu. 
Ľudovodemokratické zmeny smerovali k vytvoreniu a posilneniu dominantného 
postavenia jednotlivých foriem socialistického spoločenského vlastníctva poľno
hospodárskej a lesnej pôdy. Záverečná etapa pozemkovej reformy tak predstavo
vala doplnok súbežne prebiehajúcej kolektivizácie poľnohospodárstva, pričom 

272 K tomu porovnaj najmä čl. XII základných článkov Ústavy 9. mája (odsek 1: „Hospodářská 
soustava Československé republiky je založena na znárodnění nerostného bohatství, průmyslu, 
velkoobchodu a peněžnictví; na vlastnictví půdy podle zásady ,půda patří tomu, kdo na ní pra-
cuje…‘) a § 159 ods. 1 a 2 Ústavy 9. mája (odsek 1: „Nejvyšší přípustná výměra půdy, která smí 
být v soukromém vlastnictví jednotlivce nebo spoluvlastníků nebo společně hospodařící rodiny, 
je 50 hektarů.“; odsek 2: „Soukromé vlastnictví půdy je u zemědělců, kteří na ní sami pracují, 
do výměry 50 hektarů zaručeno“). GRONSKÝ, J. (ed.) Komentované dokumenty k ústavním 
dějinám Československa II. 1945 - 1960. Praha : Karolinum, 2006, s. 333 a nasl.

273 CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 409  411. 
K otázke diferenciácie výrobných vzťahov v marxistickoleninskom ponímaní pozri heslo „vý
robné vzťahy“ v publikácii Politicko-ekonomický slovník. Bratislava : Pravda, 1974, s. 342.
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cieľom oboch opatrení bolo znárodnenie pôdy.274 Formálne tolerované súkromné 
vlastníctvo pôdy do výmery 50 ha, umožňujúce súkromné podnikanie roľníkov 
v rámci malovýrobne orientovaných stredných statkov, predstavovalo relikt kapi
talistickej výroby a spoločnosti, ktorý mal byť práve prostredníctvom zavŕšenia 
pozemkovej reformy postupujúcou kolektivizáciou a znárodnením zvyšku pôdy 
postupne odstránený.

274 Prisúdenie vedľajšej úlohy súkromného vlastníctva v rámci hospodárskej sústavy sa však do 
ukončenia socialistickej prestavby poľnohospodárstva stalo do určitej miery problematickým. 
Aj napriek posilneniu štátneho a družstevného sektora v poľnohospodárstve počas 2. a 3. eta
py pozemkovej reformy dokázali štátne statky a vznikajúce jednotné roľnícke družstvá pokryť 
výpadok výroby po zaniknutých veľkostatkoch a následný nárast spotreby na strane vidieckeho 
obyvateľstva až v 50. rokoch. ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na 
území ČR od roku 1918 do současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Naklada
telství Oeconomica, 2013, s. 82 a nasl.; PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Českoslo-
venska 1918 - 1992. 2. díl, období 1945 - 1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 196.
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4 NIEKOĽKO POZNÁMOK K RIEŠENIU 
ROZDROBENOSTI PÔDY NA 
SLOVENSKU DO ROKU 1964

Od momentu vzniku Československa predstavovalo poľnohospodárstvo vý
znamnú časť národného hospodárstva poskytujúcu zdroj obživy veľkému počtu 
prevažne vidieckeho obyvateľstva.275 No chronickými neduhmi československé
ho poľnohospodárstva, ktoré boli najmä s ohľadom na územie Moravy, Sliezska 
a Slovenska dedičstvom spoločenskoekonomického vývoja z doby Rakúsko
Uhorska, bola rozdrobenosť obrábanej poľnohospodárskej pôdy a tendencia jej 
ďalšieho drobenia.

O rozdrobenosti najmä poľnohospodárskej pôdy svedčia dobové úradné štatis
tiky. Napriek tomu, že poľnohospodárskej výrobe dominovali veľkostatky spolu 
s viacerými kategóriami stredných poľnohospodárskych statkov, ešte začiat kom 
20. rokov 20. storočia zaberali svojou výmerou malé poľnohospodárske statky 
stále nezanedbateľnú rozlohu poľnohospodárskej pôdy.276 Rozdrobenosť poľ
nohospodárskej pôdy pritom mala ďalekosiahle negatívne dôsledky v sociál nej 
a ekonomickej sfére. Malá výmera pôdy spravidla nedokázala uživiť vlastníka 
s jeho rodinou a rozdrobenosť pôdneho fondu bránila jeho efektívnemu hospo
dárskemu využitiu a tiež modernizácii poľnohospodárskej výroby. Najmä preto 

275 O sociálnoekonomických pomeroch na vidieku a v poľnohospodárstve a ich zmene v kontexte 
pozemkových reforiem v medzivojnovom období a počas druhej svetovej vojny pozri napríklad 
ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do 
současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013,  
s. 11  40 a 59  64; PRŮCHA, V. Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha :  
Svoboda, 1974, s. 79  86 a 104  112; JANŠÁK, Š. Pozemková reforma na Slovensku. In SE
TONWATSON, R. W. (ed.) Slovensko kedysi a teraz - politický prehľad. Praha : Orbis, 1931, 
s. 316  333.

276 V roku 1921 v Čechách zaberali poľnohospodárske statky o výmere do 5 ha 23,8 % (837 760 ha), 
na Morave 28,1 % (477 419 ha) a na Slovensku 18,5 % (507 825 ha) z celkovej výmery všetkej 
poľnohospodárskej pôdy v danej časti Československa. Úplne zanedbateľný pritom nebol ani 
podiel najmenších, tzv. trpasličích statkov s výmerov do 1 ha, ktoré zaberali v Čechách 3 % 
(105 600 ha), na Morave 4,5 % (76 455 ha) a na Slovensku 1,9 % (52 155 ha) z celkovej výmery 
všetkej poľnohospodárskej pôdy v danej časti Československa. ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví 
k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby. Praha : Vysoká 
škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 14 (prepočet výmery poľnohos
podárskej pôdy uskutočnil autor monografie na základe údajov uvedených v citovanom zdroji). 
K situácii na Morave a Sliezsku pozri tiež KREJČÍ, D. Zastavilo se drobení zemědělských závo
dů u nás? In Právny obzor. 1931, roč. 14, s. 387  394.
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sa v medzivojnovom období nádeje na odstránenie rozdrobenosti pozemkového 
vlastníctva a jej následkov spájali s uskutočnením pozemkovej reformy.277 Ani 
prerozdelenie pozemkového vlastníctva medzi malých a stredných vlastníkov 
v rámci pozemkovej reformy však problém rozdrobenosti poľnohospodárskej 
pôdy nevyriešil.278 Taktiež počas obdobia druhej svetovej vojny sa situácia zme
nila len nepatrne, pričom celkový trend rozdrobenosti pozemkového vlastníctva 
pretrval až do roku 1945.279 

Popri pozemkovej reforme existovali aj ďalšie právne prostriedky, ktoré mali 
napomáhať odstráneniu rozdrobenosti pozemkového vlastníctva. Dobová termi
nológia ich označovala ako tzv. agrárne operácie. V podstate išlo o viaceré formy 
úprav vlastníckych a držobných vzťahov k pôde, ktorých účelom bolo zefektív
nenie hospodárskeho využitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy odstránením pre
kážok brániacich jej racionálnemu obrábaniu a intenzívnemu hospodáreniu. Po
pri iných faktických a právnych vadách sa za takéto prekážky považovala hlavne 
územná rozptýlenosť pozemkov patriacich k určitému poľnohospodárskemu 

277 Svedčia o tom aj výroky zo zasadnutia pléna Dočasného národného zhromaždenia, ktoré v ro
koch 1919 a 1920 prerokúvalo osnovu tzv. prídelového zákona: „Naše reforma...koriguje ne-
srovnalosti hospodářské a sociální, směřuje k docílení zdravého poměru mezi majetkem veli-
kým a mezi majetkem drobným,...nesměřuje tedy k tomu, aby vytvořeny byly nějaké geometrické 
výrobky, nýbrž aby zřizovány byly usedlosti, které přizpůsobují se potřebám skutečného živo-
ta, aby vytvořeny byly zdravé hospodářské organismy, života schopné a aby zabezpečen byl 
zdravý poměr jednotlivých kategorií velikosti a směru hospodaření.“ Poslanec za agrárnikov,  
JUDr. Karel Viškovský, k osnove prídelového zákona, stenografický záznam z 113. schôdze Do
časného národného zhromaždenia, 30. 1. 1920. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/
Document?documentId=12398>.

278 Dobrým príkladom je Slovensko, kde veľkosť individuálneho prídelu pôdy činila v priemere 
iba cca 1,2 ha pôdy. CAMBEL, S. Výsledky prvej československej pozemkovej reformy na Slo
vensku a ich dopad v ďalšom vývoji. In Československá pozemková reforma 1919 - 1935 a její 
mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 
21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994, s. 51. 
Do roku 1930 sa za súčasného zväčšenia celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy na Sloven
sku o cca 4,3 % oproti roku 1921 zvýšila aj výmera poľnohospodárskej pôdy, ktorú zaberali malé 
poľnohospodárske statky do 5 ha. A to až na cca 20,91 % (598 416 ha) z celkovej výmery všetkej 
poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Pritom pri kategórii trpasličích statkov o výmere do  
1 ha sa výmera poľnohospodárskej pôdy, ktorú tieto statky zaberali z celkového množstva poľ
nohospodárskej pôdy na Slovensku, znížila len o štatisticky zanedbateľných 2 887 ha. K tomu 
porovnaj štatistiku v CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 
1972, s. 12 (prepočet výmery poľnohospodárskej pôdy uskutočnil autor monografie na základe 
údajov uvedených v citovanom zdroji).

279 Napríklad v prostredí vojnového Slovenského štátu sa situácia zmenila najmä v dôsledku strát 
poľnohospodárskej pôdy na juhu Slovenska odstúpenej v prospech Maďarska. K tomu porovnaj 
štatistiku v CAMBEL, S. Slovenská dedina (1938 - 1944). Bratislava : Slovak Academic Press, 
1996, s. 12.
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statku.280 Agrárnou operáciou na jej odstránenie bola komasácia (sceľovanie 
pôdy), pri ktorej išlo o proces dobrovoľného a individuálnymi vlastníkmi inicio
vaného zlúčenia pozemkov v rámci určitého katastrálneho územia a ich opätov
ného rozdelenia v hospodársky racionálnejšom počte a tvare, s patričnou úpra
vou vlastníckych práv k novoprideleným pozemkom. Aj napriek duálnej právnej 
úprave komasácie v Českých krajinách a na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, 
ostávala s výnimkou niektorých procesnoprávnych otázok podstata komasácie na 
celom území Československa rovnaká.281

V kontexte historického vývoja možno za jeden z dôvodov drobenia pôdy 
identifikovať delenie poľnohospodárskych statkov pri dedičskom vyrovna
ní medzi potomkami zosnulého vlastníka. Pri reálnej deľbe statku dochádzalo 
k drobeniu pôdy a postupnému vymiznutiu materiálnej základne roľníckeho sta
vu, ktorému malá výmera zdedenej pôdy nepostačovala na zabezpečenie živoby
tia.282 Najmä v Českých krajinách preto od konca 18. storočia možno sledovať 
trend prijímania osobitnej právnej úpravy dedenia stredne veľkých poľnohospo
dárskych statkov. Jej podstatou bolo regulovať situácie, keď poručiteľ zanechal 
takúto nehnuteľnosť viacerým dedičom. Riešením bola zásada, že celý statok 
i s príslušenstvom pripadol vždy len jednému dedičovi, ktorý ostatných spolude
dičov musel vyplatiť do výšky ich dedičských nárokov.283 V nastavenom kurze sa 
s menšími korektúrami pokračovalo aj pri úprave právneho režimu pozemkovou 

280 SMETÁČEK, R. Agrární operace. In Slovník veřejného práva československého. Svazek 1:  
A - CH. Praha : Eurolex Bohemia, 2000, s. 19  20.

281 Tamže, s. 20 a nasl.; BILOVSKÝ, F. Unifikace zákonů zemědělských. In Právny obzor. 1937, 
roč. 20, s. 307  310; FAJNOR, V., ZÁTURECKÝ, A. Nástin súkromného práva platného na 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi. 3. vyd. Šamorín : Heuréka, 1998, s. 87  88.

282 K tomu pozri BILOVSKÝ, F. Unifikace zákonů zemědělských. In Právny obzor. 1937, roč. 20, 
s. 314  316.

283 Jedným z takýchto predpisov, ktorý bol pri vzniku Československa recipovaný do jeho právneho 
poriadku, bol český zemský zákon č. 68/1908 čes. z. z., ktorým sa pre Čechy zavádzali osobitné 
predpisy o delení poľnohospodárskych statkov strednej veľkosti v rámci dedičského konania. 
Ten okrem toho určil aj osobitné poradie jednotlivých dedičov v rámci dedičských skupín zá
konnej dedičskej postupnosti a na dobu 10 rokov od smrti poručiteľa umožnil zaistiť majetkové 
záujmy spoludedičov obmedzením dispozičnej slobody nadobúdateľa dedičstva. K tomu pozri 
viac v ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku ob-
čanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Díl III. Praha : Codex 
Bohemia, 1998, s. 390  404; KRČMÁŘ, J. Základy přednášek o právu občanském V.: Právo 
dědické. Praha : Všehrd, 1926, s. 86  89. O historickom kontexte a ďalších podrobnostiach 
o tejto problematike pozri najmä HORÁČEK, C. Nedíl zemědělský (střední selský statek). In 
Slovník veřejného práva Československého. Svazek 2: I až O. Praha : Eurolex Bohemia, 2000,  
s. 818  824; TILSCH, E. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Praha : 
Bursík & Kohout, 1905, s. 148  155.
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reformou vytváraných stredne veľkých nedielnych gazdovstiev.284 Na Slovensku 
však právna úprava dedenia poľnohospodárskych statkov strednej veľkosti ob
dobná zákonom platným v Čechách neexistovala.285 Právny dualizmus sa pritom 
do roku 1945 nepodarilo odstrániť. Ďalšie pasáže tejto kapitoly preto venujeme 
obdobiu rokov 1945  1964, kde budeme sledovať spôsob a pro striedky, akými 
sa štát rozhodol riešiť existujúci stav rozdrobenosti pozemkového vlastníctva 
(pozemková reforma a sceľovanie pôdy) a zamedziť ďalšiemu drobeniu pôdy 
(obmedzenie dispozičnej slobody vlastníka pôdy).

4.1 Štát v boji proti drobeniu pôdy počas 
rokov 1945 až 1964

Pri odstraňovaní rozdrobenosti pozemkového vlastníctva a vytváraní právnych 
bariér ďalšiemu drobeniu pôdy používal štát po roku 1945 rovnaké prostriedky, 
aké používal v predchádzajúcom období. Pozemková reforma, sceľovanie pôdy 
a osobitný právny režim dedenia a disponovania s pôdou však nadobudli kvali
tatívne iný rozmer, a to najmä z hľadiska nového ideového vymedzenia štátnej 
agrárnej politiky.

4.1.1 Ideový rámec a jeho odraz v politike štátu 
v období ľudovej demokracie

Československo po druhej svetovej vojne nastúpilo kurz ľavicovej politickej 
orien tácie a posilňovania úlohy štátu v národnom hospodárstve najmä v súvislos
ti s mocenskopolitickým presadením sa komunistov priamo na vládnej úrovni. 
KSČ a KSS totiž ako vládne strany razantne presadzovali model revolučnej sociál
nej a hospodárskej transformácie celej krajiny, ktorá mala prejsť od kapitalizmu 
k socializmu. Ideovým východiskom tejto myšlienky bol marxizmusleninizmus 

284 Prídelový zákon s celorepublikovou pôsobnosťou vychádzal zo zásad českého zemského zákona 
č. 68/1908 čes. z. z., jímž se zavádějí zvláštní předpisy o dělení dědictví při rolnických usedlos
tech střední velikosti, a pridal aj ďalšie obmedzenia dispozičnej slobody vlastníka nedielneho 
gazdovstva pre právne úkony učinené inter vivos, o čom svedčí aj správa výboru Dočasného 
národného zhromaždenia k osnove prídelového zákona: „Zásady většinou souhlasí se zemským 
zákonem ze 7. srpna 1908 pro Čechy a jsou přizpůsobeny účelům pozemkové reformy, takže do-
hodám stran a vůli zůstavitelově vytýčeny jsou meze o mnoho užší než ve jmenovaném zákoně.“ 
Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=14969>.

285 BILOVSKÝ, F. Unifikace zákonů zemědělských. In Právny obzor. 1937, roč. 20, s. 314  316.
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ako jeden zo socialistických smerov rozvíjajúci tiež trend štátneho intervencioni
zmu, ktorý bol badateľný už od 30. a 40. rokov 20. storočia.286 

Celý transformačný proces sa mal zahájiť zásadnými zmenami vlastníckych 
vzťahov k výrobným prostriedkom, čím sa mala otvoriť cesta k vybudovaniu 
socializmu ako novej spoločenskoekonomickej formácie. Takéto zmeny sa 
v krajine s významným podielom poľnohospodárstva na národnom hospodárstve 
dotýkali rovnako otázky vlastníckych vzťahov k pôde, ako aj otázky hospodár
skeho účelu a spôsobu využitia pôdy. Pre socializmus typická priorita celospo
ločenských záujmov sa tak premietla do definovania pôdy ako prostriedku na
pĺňania celospoločensky prospešných úloh zabezpečovaných štátom. Vo vzťahu 
k jednotlivcovi mal štát úpravou vlastníckych vzťahov k pôde nanovo definovať 
jeho postavenie individuálneho vlastníka už iba ako sprostredkovateľa celospo
ločenského poslania pôdy smerom k celému národu.287 Odrazom týchto myšlie
nok v politike štátu sa v období prípravy materiálnych podmienok pre prechod 
od kapitalizmu k socializmu stali programové vyhlásenia československých vlád.

Košický vládny program z apríla 1945 vo svojej XI. časti rátal s uskutočnením 
pozemkovej reformy, ktorá bola z ideologického a praktického hľadiska čiastoč
ným znárodnením pôdy. Vzhľadom na silné súkromnovlastnícke tradície, ako aj 
vnútropolitický, sociálny a hospodársky vývoj v Československu bol nevyhnut
ný odklon od klasického marxistickoleninského konceptu znárodnenia pôdy.288 
Znárodnená bola sprvu najmä lesná pôda, pričom pri poľnohospodárskej pôde 

286 Prechod od kapitalizmu k socializmu sledoval cieľ nahradenia zásad hospodárskeho liberalizmu 
ideálom solidaristického usporiadania spoločnosti, v ktorom sa uplatňovala zásada vyrovnávania 
rozdielov medzi jednotlivcami rovnomerným uspokojovaním potrieb všetkých štátom opatrova
ných jednotlivcov. ENGLIŠ, K. Hospodářské soustavy. Praha : Všehrd, 1990, s. 14  39. K tomu 
ďalej pozri heslá: Boj třídní za kapitalismu, Diktatura proletariátu, Revoluce socialistická, So
cialismus. In Slovník vědeckého komunismu. Praha : Svoboda, 1978, s. 20, 48, 199  200 a 220; 
GLOS, B. Hospodářské systémy dneška. Universalismus, nacionalismus, liberalismus, socialis-
mus. Olomouc : Čeněk Beran, 1935, s. 25  31; KARVAŠ, I. Základy hospodárskej vedy, Sväzok 
prvý. Turčiansky Sv. Martin : Matica Slovenská, 1947, s. 301  305; CONWAY, E. Ekonómia -  
50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať. Bratislava : Slovart, 2013, s. 38  41.

287 BILOVSKÝ, F. Zřízení agrární. In Slovník veřejného práva československého. Svazek 5: U - Ž. 
Praha : Eurolex Bohemia, 2000, s. 824  825.

288 XI. časť Košického vládneho programu: „Bude zřízen Národní pozemkový fond. Do Národního 
pozemkového fondu vejde veškerá půda, budovy, mrtvý i živý inventář, pokud patřil: německým 
a maďarským šlechticům a velkostatkářům bez rozdílu státní příslušnosti, jakož i občanům ne-
přátelských států (...) německým a maďarským občanům Československé republiky, kteří aktivně 
napomáhali rozbití a okupaci Československa; ostatním občanům Československa, kteří zradili 
národ (...) Výše uvedený majetek bude konfiskován bez náhrady. (...) Zemědělská půda, nacháze-
jící se v dispozici Národního pozemkového fondu, bude rozdělena (...) Za půdu, která se dává do 
vlastnictví přídělce, bude brána na účely zvelebení zemědělství mírná úplata (...).“ GRONSKÝ, 
J. (ed.) Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II. 1945 - 1960. Praha : 
Karolinum, 2006, s. 30.
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bola zahájená etapovitá pozemková reforma, ktorej cieľom bola pôda Nemcov, 
Maďarov a domácich zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa. Prvá 
etapa pozemkovej reformy tak iba zahajovala proces odbúrania súkromného 
vlastníctva pôdy, vytvárajúc základy pre neskorší dôsledný prechod na spoločné 
obrábanie pôdy a kolektivizáciu poľnohospodárstva.289

Napriek formálnemu nadviazaniu na obsahovú náplň Košického vládneho 
programu sa Budovateľský vládny program z júla 1946 vo veciach usporiadania 
vlastníckych vzťahov k pôde a definovania úlohy pôdy v hospodárskej prestavbe 
krajiny uberal iným smerom.290 Vláda pod vedením jej predsedu z radov KSČ, 
Klementa Gottwalda, sa v ňom okrem rozbehnutia 2. etapy pozemkovej reformy 
zaviazala k podpore rozvoja družstevníctva. Predpokladom rozvoja družstevníc
tva bolo vytvorenie adekvátneho pôdneho fondu účelným sceľovaním rozdro
benej pôdy.291 V súvislosti s nastoľovaním režimu ľudovej demokracie, v rámci 
ktorého malo dôjsť k postupnému prechodu od kapitalizmu k socializmu, preto 
sceľovanie pôdy predstavovalo prostriedok utvárania materiálnych predpokla
dov pre kolektivizáciu pôdy.292

289 Pozri heslo „Znárodnenie pôdy“. In Politicko-ekonomický slovník. Bratislava : Pravda, 1974,  
s. 366; Slovník vědeckého komunismu. Praha : Svoboda, 1978, s. 302  303; PRŮCHA, V. Hos-
podářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha : Svoboda, 1974, s. 234 a 239; BEŇA, 
J. Moderné dejiny štátu a práva krajín strednej a východnej Európy. (Náčrt systému.) I. diel. 
Bratislava : VO PraF UK, 1994, s. 124  126.

290 „Volbou ústavodárného Národního shromáždění se začíná nové období našeho národního a stát-
ního života v osvobozené vlasti: období ústavně-právního zakotvení výsledků našeho národně-
-osvobozeneckého boje proti cizáckým vetřelcům, jakož i výsledků tvořivé a budovatelské práce 
našeho lidu v prvém roce po osvobození. Zároveň pak je to období dalšího, ještě více vystupňo-
vaného úsilí o výstavbu republiky v duchu košického vládního programu.“ Stenografický záznam 
z 3. schôdze Ústavodarného národného zhromaždenia, 8. 7. 1946. Dostupné na: <http://www.
nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=48733>.

291 „Hlavní předpoklad pro zvýšení živočišné i rostlinné výroby je mechanisace a elektrifikace země-
dělství, aby se tak nahradil úbytek pracovních sil. (...) Stejně tak bude nutno rozšířiti síť místních 
a obvodních zemědělských strojních družstev (...) Aby mohlo býti řádně využito traktorů a strojů 
a aby se jednotlivým hospodářům usnadnily polní práce, bude vláda podporovat dobrovolné 
scelovaní půdy a navrhne nový zákon, jímž by scelování pozemků bylo zjednodušeno, zlevněno  
a zdemokratisováno. (...) V pohraničních obcích s převážnou většinou nových nabyvatelů půdy 
budou scelování a arondace povinné, aby se už předem zabránilo roztříštění jednotlivých used-
lostí na množství trpasličích parcel. (...) Pokud jde o otázku půdy ve vnitrozemí (...) hodlá vláda 
také přikročiti k revisi přídělového řízení při tzv. zbytkových statcích. Takto získanou zeměděl-
skou půdu zamýšlí vláda jednak přiděliti drobným přídělcům z řad rolníků, domkářů a bezzemků, 
jednak ji zachovati v celých objektech jako vzorné výzkumné, pěstitelské a šlechtitelské stanice 
ve veřejné správě.“ Stenografický záznam z 3. schôdze Ústavodarného národného zhromažde
nia, 8. 7. 1946. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=48734>.

292 K efektívnemu uplatňovaniu Budovateľského vládneho programu v praxi prispel aj ústavno
politický vývoj v Československu, keď v dôsledku troch pražských dohôd došlo k značnému 
okliešteniu kompetencií Slovenských národných orgánov, v ktorých mala väčšinové zastúpenie 
voči komunistom opozične naladená Demokratická strana. BEŇA, J. Vývoj slovenského právne-
ho poriadku. Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 2001, s. 208  218; GRONSKÝ, J. (ed.) 
Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II. 1945 - 1960. Praha : Karoli
num, 2006, s. 211.
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Zásady Budovateľského vládneho programu boli inkorporované a rozšírené 
v rámci agrárneho programu KSČ z apríla 1947 známeho ako Hradecký pro
gram. Okrem návrhu novej úpravy sceľovania pôdy došlo aj k formulovaniu zá
sad a požiadaviek 3. etapy pozemkovej reformy. Jej cieľom malo byť odbúranie 
podstatnej časti súkromného vlastníctva pôdy štátom riadeným výkupom posti
hujúcim súkromné vlastníctvo pôdy nad jeho navrhovanú hornú hranicu 50 ha. 
Výkup pôdy sa pritom mal riadiť triedne ponímanou zásadou „pôda patrí tým, 
ktorí na nej pracujú“.293 Nebolo tomu však skôr, než po uchopení politickej moci 
komunistami vo februári 1948, kým sa začalo so skutočnou realizáciou Hradec
kého programu.

Akčný program Gottwaldovej vlády z marca 1948 už jasne demonštroval 
nezvratnosť transformačného procesu v poľnohospodárstve smerujúceho k pre
chodu od kapitalistických k socialistickým vlastníckym a výrobným vzťahom. 
Zmeny vlastníckych vzťahov k pôde v kontexte plánovanej 3. etapy pozemko
vej reformy mali sledovať kurz vytvárania materiálneho zázemia pre socialis
tický sektor národného hospodárstva nastavený už v Budovateľskom vládnom 
programe, ako aj v Hradeckom programe. Napomáhať tomu mala práve zásada 
„pôda patrí tým, ktorí na nej pracujú“, na základe ktorej sa pôda mala dočasne 
až do kolektivizácie na vidieku koncentrovať u príslušníkov roľníckej triedy vo 
forme stále tolerovaného súkromného vlastníctva. Navyše, ustanovenie hornej 
hranice súkromného vlastníctva pôdy súčasne napomáhalo k marginalizácii tej
to formy vlastníctva predstavujúcej ideového i hospodárskeho konkurenta no
vopreferovaných kolektívnych foriem socialistického vlastníctva.294 Aktuálnym 
tento trend ostal aj po IX. zjazde KSČ, ktorý sa uskutočnil v máji 1949. Na ňom 
bola sformulovaná generálna línia výstavby socializmu, rátajúca so štrukturál
nou prestavbou národného hospodárstva. Kapitalistický sektor a poľnohospodár
ska malovýroba mali byť potlačené v prospech jediného socialistického sektoru 

293 S obsahom Hradeckého programu sa stotožnili aj slovenskí komunisti vo svojom Akčnom pláne 
KSS v roľníckej politike zo septembra 1947. CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 
1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 322 a nasl.; ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvise-
jících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 82.

294 Akčný plán Gottwaldovej vlády: „Pokud běží o soukromý majetek našeho pracujícího lidu ve 
městech i na venkově, trváme na tom, aby rolníkům bylo ústavně zaručeno soukromé vlastnictví 
půdy do 50 ha, (...) Ve věcech půdy chceme provést novelisaci zákona o revisi první pozemkové 
reformy, zejména v tom smyslu, aby půda zbytkářů mohla být v případě potřeby přidělena rolní-
kům ve větším rozsahu než dosud. Zároveň je nutno uskutečnit zákon o trvalé úpravě vlastnictví 
půdy. Tímto zákonem se má umožnit výkup půdy nad 50 ha, nacházející se v soukromých rukou, 
a rozparcelování této půdy mezi výkonné zemědělce. (...) Pokud běží o zemědělské otázky, shodují 
se tato usnesení vcelku s dřívějším programem vlády, o jehož splnění jsem mluvil.“ GRONSKÝ, 
J. (ed.) Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II. 1945 - 1960. Praha : 
Karolinum, 2006, s. 296.
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založeného na štátnom a družstevnom vlastníctve ako formách socialistického 
vlastníctva výrobných prostriedkov umožňujúcich kolektívne uskutočňovanú 
a mechanizovanú veľkovýrobu.295

4.1.2 Prostriedky realizácie štátnej politiky boja proti 
drobeniu pôdy v rokoch 1945 až 1964

Jednotlivé zásady štátnej agrárnej politiky z rokov 1945 až 1949 vďaka ich po
stupnej inkorporácii do noriem ústavného a pozemkového práva nadobudli cha
rakter právnych zásad. Ako všeobecne záväzné interpretačné pravidlá sa tak stali 
právnym prostriedkom, ktorý umožňoval zrealizovať prechod od kapitalistic
kých k socialistickým vlastníckym a výrobným vzťahom v poľnohospodárstve.

Kľúčovou bola už spomínaná zásada „pôda patrí tým, ktorí na nej pracujú“. 
Najmä komunisti sa zasadzovali o jej naplnenie pri výkone pozemkovej reformy 
už od roku 1945.296 To sa však do dôsledkov podarilo až vďaka zmene politických 
pomerov vo februári 1948. V Ústave 9. mája predstavovala táto zásada základný 
princíp budovania socializmu v poľnohospodárstve vyjadrený tak v základných 
článkoch ústavy (čl. XII), ako aj v ôsmej hlave upravujúcej hospodárske zriade
nie krajiny (§ 159). Štát mal na jej základe právo rozhodovať o tom, kto môže 
a kto nemôže byť vlastníkom pôdy, a to striktne v súlade s kritériom triednej 
príslušnosti. V podmienkach utvárajúcich sa socialistických vlastníckych a vý
robných vzťahov mohol byť vlastníkom pôdy len výkonný poľnohospodár, ktorý 
obrábaním pôdy sprostredkúval jej celospoločenské poslanie vo vzťahu k celému 
národu. Len výkonným poľnohospodárom ústava garantovala nedotknuteľnosť 
ich súkromného vlastníctva pôdy do jej maximálnej výmery 50 ha.297 Kto bol 
výkonným poľnohospodárom, nepriamo definoval zákon č. 46/1948 Zb. o no
vej pozemkovej reforme (trvalej úprave vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej 
pôde), ktorý odštartoval záverečnú 3. etapu pozemkovej reformy.

295 PRŮCHA, V. Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha : Svoboda, 1974, 
s. 289  291; PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 2. díl, 
období 1945 - 1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 327  332.

296 Agrárna politika komunistov pritom bola cieľom ostrej kritiky zo strany opozičných strán. K tej
to problematike pozri napríklad CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava 
: Pravda, 1972, s. 335  337; KUKLÍK, J. Znárodněné Československo. Od znárodnění k privati-
zaci - státní zásahy do vlastnických vztahú a dalších majetkových práv v Československu a jinde 
v Evropě. Praha : Auditorium, 2010, s. 271  275.

297 Ustanovenie § 159 ods. 2 Ústavy 9. mája: „Soukromé vlastnictví půdy je u zemědělců, kteří na ní 
sami pracují, do výměry 50 hektarů zaručeno.“
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Z dikcie tohto zákona implicitne vyplývalo, že výkonnými poľnohospodármi 
boli tí jednotlivci, ktorí pôdu trvalo obrábali buď sami, alebo so svojimi rodinný
mi príslušníkmi, prípadne sa na jej obrábaní aspoň aktívne podieľali. Len aktívne 
využitie hospodárskeho potenciálu pôdy legitimovalo postavenie jednotlivca ako 
vlastníka pôdy do maximálnej výmery 50 ha.298 Naproti tomu, pôda mala byť bez 
ohľadu na výmeru vykúpená od tých vlastníkov (fyzických i právnických osôb), 
ktorí bez objektívnych dôvodov alebo splnenia podmienok pre uplatnenie záko
nnej výnimky (§ 1 ods. 3) takýmto spôsobom na svojej pôde aktívne nepraco
vali.299 Vylúčenie osôb, ktoré nepatrili k triede pracujúceho roľníctva, sledovalo 
okrem cieľa likvidácie súkromného vlastníctva v kontexte prechodu od kapitalis
tických k socialistickým vlastníckym a výrobným vzťahom v poľnohospodárstve 
aj ciele odstraňovania rozdrobenosti pôdy a zamedzenia jej ďalšieho drobenia. 
Odobranie pôdy „nepoľnohospodárom“ totiž umožňovalo štátu v rámci pozem
kovej reformy sústrediť zvyšné súkromné vlastníctvo pôdy v rukách tej spolo
čenskej triedy, ktorá mala prioritný záujem na jej zhodnotení prostredníctvom 
vlastnej práce. Predpokladom teda bolo, že roľník, ktorému dáva pôda obživu, 
nebude mať záujem na jej rozpredaní alebo využití na ekonomické špekulácie.300

Celkový význam pozemkovej reformy z obdobia po roku 1945 v kontexte 
snahy štátu o odstránenie rozdrobenosti pôdy je možné vnímať len prostredníc
tvom jej výsledkov. V rámci jej 1. etapy sa trend rozdrobenosti pozemkového 
vlastníctva nepodarilo odstrániť. Podstatná výmera pôdy, ktorá bola skonfiško
vaná na národnom a antifašistickom princípe, sa totiž pridelila vo forme relatívne 
malých prídelov do súkromného vlastníctva bezzemkov a malých a stredných 
roľníkov.301 Naproti tomu, 2. etapa viac smerovala k posilňovaniu štátneho vlast
níctva pôdy, keď väčšina zabratej, najmä lesnej pôdy, skončila vo vlastníctve 

298 SOUKUP, T., PETRŮV, F. Zákon o nové pozemkové reformě. Trvalá úprava vlastnictví k země-
dělské a lesní půdě. Praha : Orbis, 1948, s. 47.

299 Pre viac podrobností pozri tamže, s. 50  54.
300 Svedčia o tom aj slová ministra poľnohospodárstva, Júliusa Ďuriša (KSS), ktorý pri uvádzaní 

súboru poľnohospodárskych zákonov vrátane zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej refor
me (trvalej úprave vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej pôde) v pléne Ústavodarného ná
rodného zhromaždenia povedal, že: „Tak až teraz po novej pozemkovej reforme a po parcelácii 
veľkostatkárskej a zbytkárskej pôdy bude stáť český a slovenský roľník pevnou nohou na pôde, 
a len tým dávame našim roľníkom pevné a isté základy pre budúci rozvoj ich hospodárstva. Len 
po tomto rozriešení otázky pôdy môže drobný a stredný roľník v plánovitej výstavbe využiť výhod 
najmodernejšej techniky a strojovej práce, môže krok za krokom podľa plánu zvyšovať výrobnosť 
práce svojej rodiny na poli i v maštali a tým zlepšovať dôchodky zo svojej práce.“ Stenografický 
záznam z 100. schôdze Ústavodarného národného zhromaždenia, 21. 3. 1948. Dostupné na: 
<http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?d ocumentId=49882>.

301 Na Slovensku sa priemerná výmera prídelu pohybovala okolo 2,3 ha (183 463 ha prevažne poľ
nohospodárskej pôdy rozdelenej medzi 79 976 uchádzačov o prídel). CAMBEL, S. Slovenská 
agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 405.
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štátu.302 V tomto trende pokračovala aj 3. etapa. Tá znamenala otvorenú prípravu 
materiálnych podmienok pre nastoľovanie socialistických vlastníckych a výrob
ných vzťahov v poľnohospodárstve, keď bola štátom vykúpená pôda poskytova
ná priamo novovytváraným jednotným roľníckym družstvám, štátnym statkom 
alebo obciam.303 Pozemková reforma najmä vďaka svojej 1. etape a len veľmi 
pozvoľnému koncentrovaniu pôdy vo formách kolektívneho vlastníctva počas 
2. a 3. etapy nemala okamžitý priamy účinok na odstránenie existujúcej rozdro
benosti pozemkového vlastníctva.304 Až s nástupom kolektivizácie a tvorby jed
notných roľníckych družstiev na vidieku v súlade s generálnou líniou budovania 
socializmu sa vlastnícke vzťahy k pôde mali prispôsobiť potrebám reštruktura
lizovaného systému národného hospodárstva iba s jedným socialistickým sekto
rom založeným na štátnej a družstevnej forme vlastníctva pôdy. 

302 Išlo pritom o trend presadzovaný štátom na legislatívnej úrovni. Na Slovensku sa nariadením 
č. 104/1945 Zb. nar. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku 
Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa zavádzal úzus, že lesná 
pôda sa prideľovala lesným družstvám, lesným spoločenstvám, obciam a výnimočne jednotliv
com len vtedy, ak ju nebolo možné účelne spojiť so susediacimi štátnymi lesmi alebo jej výmera 
nepresahovala 50 ha a po novele nariadením č. 64/1946 Zb. nar. SNR výmeru 100 ha. O dôsled
nom uplatňovaní tejto zásady aj napriek reálnym hospodárskym ťažkostiam uvedených druhov 
žiadateľov o prídel lesnej pôdy, svedčia najmä archívne dokumenty. Povereníctvo pôdohospo
dárstva a pozemkovej reformy vydalo 17. augusta 1948 rozhodnutie, ktorým zamietlo žiadosť 
o prídel lesnej pôdy zo strany Lesnej spoločnosti Šudince (okres Krupina). Aj napriek hospo
dárskym problémom žiadateľov, doloženým vyjadreniami okresného a miestneho národného 
výboru ešte z 5. a 6. mája 1945, Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy žia dosti 
zamietlo s odôvodnením, že: „Podľa odst. 2 § 11 nar. č. 104/1945 v úprave vyhl. č. 1/1948 Sb. 
n. SNR možno prideliť lesným družstvám, lesným spoločenstvám, obciam a jednotlivcom len 
tie lesné plochy, do 100 ha, ktoré nemožno spojiť v súvislý celok so štátnou lesnou pôdou. Lesy 
s výmerou nad 100 ha zásadne sú pridelené len štátu. Keďže Vašou žiadosťou zo dňa 20. IV. 1947 
žiadate prídel lesa o výmere 57 ha zo skonfiškovaného lesného objektu, ktorý má celkovú výmeru 
5 186 ha, ale zo súvislého lesného hospodárskeho celku, Vašej žiadosti nebolo možné vyhovieť, 
lebo podľa ods. 1 § 11 les bol pridelený štátu.“ Slovenský národný archív, fond Povereníctvo 
pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, kartón, č. j. 891.

303 K 3. etape pozemkovej reformy pozri CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. 
Bratislava : Pravda, 1972, s. 407  411; PRŮCHA, V. Hospodářské dějiny Československa v 19. 
a 20. století. Praha : Svoboda, 1974, s. 277  280; PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny 
Československa 1918 - 1992. 2. díl, období 1945 - 1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 195  198; 
ZEMAN, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do 
současné doby. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013,  
s. 82  86.

304 K tomu porovnaj napríklad štatistiku v CAMBEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. 
Bratislava : Pravda, 1972, s. 413. V roku 1949 zaberalo 387 205 poľnohospodárskych statkov 
o výmere do 5 ha až 808 530 ha (t. j. cca 17,5 %) z celkovej výmery 4 623 605 ha všetkej pôdy 
na Slovensku.
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Ďalším logickým krokom preto bolo zvýšenie tempa pri odstraňovaní roz
drobenosti pôdy. Ak bolo totiž hlavným cieľom štátnej agrárnej politiky zvýšenie 
životnej úrovne roľníctva prostredníctvom rozvoja poľnohospodárskej veľko
výroby zvyšovaním produktivity práce jej mechanizáciou na úrovni jednotných 
roľníckych družstiev a štátnych statkov, bolo nevyhnutné začať s účelným sceľo
vaním pôdy.305 

Nová, tomuto cieľu podriadená a unifikovaná úprava sceľovania pôdy prijatá 
v marci 1948 v podobe zákona č. 47/1948 Zb. o niektorých technickohospo
dárskych úpravách pozemkov (sceľovací zákon), nahrádzala dovtedy existujúci 
nejednotný model komasácie. Hlavné zásady sceľovacieho konania vychádzali 
zo zásad Hradeckého programu a pôvodného návrhu sceľovacieho zákona z roku 
1947. Sceľovanie malo byť spravidla dobrovoľné, pri súhlase väčšiny vlastníkov 
pôdy v príslušnom katastrálnom území (§ 33 ods. 1 a 2 sceľovacieho zákona). 
Povinné sceľovanie sa malo týkať len prídelov skonfiškovanej pôdy v oblastiach 
uskutočňovania vnútornej kolonizácie pôdy a osídľovania pohraničia (§ 33 ods. 3 
a 4 sceľovacieho zákona).306 Uskutočňovanie sceľovania mali zabezpečiť sceľo
vacie družstvá, ako aj oblastné a krajské komisie pre technickohospodárske 
úpravy pozemkov ako orgány zložené z roľníkov a ich zástupcov z prostredia 
okresných a krajských národných výborov (§ 2 až 5 a § 9 až 15 sceľovacieho 
zákona). Nakoniec po uskutočnení sceľovania na základe návrhov samotných 
vlastníkov sceľovanej pôdy mala byť vlastníkom poskytnutá rovnocenná náhra
da za scelené pozemky, keď náhradný pozemok mal mať približne rovnakú akosť 

305 „Jestliže je povinností zemědělství zajistit výživu národa, potom je povinností zemědělské po-
litiky zabezpečit zemědělci řádnou odměnu za jeho práci. (...) Zvýšení odměny za práci ze-
mědělcovu chceme dosáhnout zvýšením veškeré výroby a v tom i výroby zemědělské. (...) Je 
to zejména nová, lepší organisace práce, nové, vhodnější formy výrobní a zejména nahrazení 
fysické pracovní síly mechanickou, strojovou. (...) Mechanisace zemědělství není však úkolem 
jednoduchým, který by závisel jenom na dostatečném množství hospodářských strojů. Není to 
pouze otázka výroby těchto strojů. K jejich řádnému a hlavně hospodárnému využití je třeba 
splnit řadu předpokladů. Jedním z nich - a to velmi důležitým - je odstranění parcelové roztříš-
těnosti v jednotlivých zemědělských podnicích, roztříštěnosti, které přibývá v Československé 
republice směrem na východ a která vytváří zejména na jihovýchodní Moravě a na Slovensku 
stav neslučitelný s nezbytnostmi moderního podnikání, protože je nepřekonatelnou překážkou 
mechanisace. Odstranění této překážky má býti aspoň částečně dosaženo scelováním.“ Spra
vodajca poľnohospodárskeho, zásobovacieho a osídľovacieho výboru Ústavodarného národné
ho zhromaždenia, Jaroslav Ledl (KSČ), a jeho správa k návrhu zákona č. 47/1948 Zb. o niek
torých technickohospodárskych úpravách pozemkov (sceľovací zákon), stenografický záznam  
zo 100. schôdze Ústavodarného národného zhromaždenia, 21. 3. 1948. Dostupné na: <http://
www.nrsr.sk/dl/Browser/Do cument?documentId=49885>.

306 K východiskám Hradeckého programu a návrhu sceľovacieho zákona z roku 1947 pozri CAM
BEL, S. Slovenská agrárna otázka 1944 - 1948. Bratislava : Pravda, 1972, s. 326  327.
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a vzdialenosť od centra obce ako ten pôvodný.307 V kontexte zintenzívňujúceho 
sa procesu prechodu od kapitalizmu k socializmu a začiatku kolektivizácie na 
vidieku tieto zásady prešli významnými kvalitatívnymi zmenami.

Od zásady dobrovoľnosti sceľovania pôdy sa začalo upúšťať s nástupom ko
lektivizácie. Práve sceľovací zákon sa totiž stal jedným z prostriedkov uskutoč
ňovania kolektivizácie, keď sceľovanie pôdy sledovalo cieľ vytvárania súvislých 
pozemkových celkov pre potreby jednotných roľníckych družstiev a štátnych 
statkov. Na tento účel boli vytvárané aj jednotné roľnícke družstvá II. typu, 
ktorých úlohou bolo popri realizácii spoločného obrábania pôdy aj jej účelné 
scelenie rozoraním existujúcich medzí vo vlastníctve osôb, ktoré neboli členmi 
družstva.308 Proces sceľovania pritom z hľadiska svojej formy prešiel od decen
tralizovaného modelu v réžii zástupcov roľníctva k centralizovanému modelu, 
keď na základe vládneho nariadenia č. 211/1949 Zb. o zrušení sceľovacích úra
dov a orgánov a o prechode ich pôsobnosti na orgány ľudovej správy boli za 
uskutočňovanie sceľovania zodpovedné okresné a krajské národné výbory ako 
orgány štátnej správy. Výkon kompetencií týchto orgánov sa riadil striktne zása
dou demokratického centralizmu, ktorá umožňovala národné výbory pri plnení 
ich úloh zaväzovať k plneniu cieľov štátnej agrárnej politiky.309 Sceľovanie sa 
nakoniec stalo aj prostriedkom plnenia triednopotlačovateľských úloh štátu pri 
nastoľovaní politického režimu ľudovej demokracie ako formy diktatúry prole
tariátu. Zásahy do pozemkového vlastníctva, tvoriaceho materiálnu oporu tzv. 
„kulakov“ ako príslušníkov vidieckej buržoázie, mali byť v rámci sceľovacích 
prác na základe pokynov pre nižšie orgány KSČ uskutočňované tak, aby bola 
kulakom prideľovaná scelená pôda až na okraji katastrálneho územia a, naopak, 
scelená pôda bližšie k centru obce mala byť poskytnutá jednotným roľníckym 
družstvám. Tým sa malo prispieť k ďalšiemu ekonomickému oslabeniu tejto 

307 „Za pozemky odevzdané do scelovacího řízení obdrží každý účastník rovnocennou náhradu  
v přibližně stejné jakosti a vzdálenosti. Odchylky jsou přípustný pouze do 1/10 nároků, čili o 
tuto jednu desetinu mohou býti náhradní pozemky hodnotnější nebo méně hodnotné než původní 
pozemky jednotlivého účastníka.“ Spravodajca poľnohospodárskeho, zásobovacieho a osídľo
vacieho výboru Ústavodarného národného zhromaždenia, Jaroslav Ledl (KSČ), a jeho správa 
k návrhu zákona č. 47/1948 Zb. o niektorých technickohospodárskych úpravách pozemkov 
(sceľovací zákon), stenografický záznam z 100. schôdze Ústavodarného národného zhromažde
nia, 21. 3. 1948. Dostupné na: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=49886>.

308 PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 2. díl, období 1945 - 
1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 353  359.

309 Demokratický centralizmus predstavoval základnú zásadu riadenia socialistického štátu a spo
ločnosti. Podľa nej sa na výkone verejnej moci podieľali priamo volení a pracujúcemu ľudu zod
povední pracujúci jednotlivci (demokratizmus). Výkon verejnej moci bol podriadený politickým 
a hospodárskym záujmom celej socialistickej spoločnosti vyjadreným v jednotnom hospodár
skom pláne, pričom zaistenie jeho plnenia sa na úrovni štátnych orgánov opieralo o systém stra
níckej disciplíny (centralizmus). Pre viac podrobností pozri heslo Centralismus demokratický. In 
Slovník vědeckého komunismu. Praha : Svoboda, 1978, s. 28  30.
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spoločenskej vrstvy na vidieku.310 Kľúčovými zmenami však sceľovanie prešlo 
v druhej polovici 50. rokov.

Vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko
technických úprav pozemkov spolu s vykonávacími vyhláškami ministerstva 
poľnohospodárstva č. 212/1955 Ú. l. a č. 27/1958 Ú. l. znamenali ďalší kvali
tatívny posun v koncepcii sceľovania pôdy. Aj naďalej ostalo sceľovanie pôdy 
pro striedkom vytvárania materiálnych podmienok pre rozvoj socialistických 
vlastníckych a výrobných vzťahov v poľnohospodárstve. Zmena však nastala 
v ponímaní dôsledkov sceľovania na vlastnícke vzťahy k scelenej pôde. Kým 
klasická komasácia znamenala zánik vlastníckeho práva k pôvodnému pozemku 
a vznik vlastníckeho práva k scelenému pozemku, výsledkom scelenia pôdy po 
vykonaní hospodárskotechnických úprav pozemkov v zmysle uvedených pred
pisov bol vznik vzťahov tzv. náhradného užívania pôdy. Po vykonaní scelenia 
síce pôdu užívalo jednotné roľnícke družstvo, no vlastnícke právo majiteľa sce
leného pozemku ostalo zachované, pričom majiteľ tiež získal do osobného uží
vania náhradný pozemok. Vo svojej podstate však malo ísť iba o dočasný stav, 
kým by pôda neprešla do pôdneho fondu jednotného roľníckeho družstva v rámci 
procesu kolektivizácie. Táto právna úprava sceľovania pôdy ostala základom bu
dovania právne vysporiadaného pôdneho fondu pre potreby jednotných roľníc
kych družstiev až do roku 1975.311

Obdobnou premenou ako sceľovanie prešli aj opatrenia smerujúce k zame
dzeniu ďalšieho drobenia poľnohospodárskej pôdy. Už v roku 1947 bola zásada 
obmedzovania drobenia pozemkov, ako jedna z hlavných zásad komunistami 
presadzovanej agrárnej politiky, pretavená do podoby zákona č. 139/1947 Zb. 
o rozdelení pozostalostí s poľnohospodárskymi podnikmi a o zamedzení dro
benia poľnohospodárskej pôdy, unifikujúceho právnu úpravu tejto problemati
ky pre celé Československo. Zákon sa vo svojej I. časti, ktorá kvôli osobitým 
faktickým i právnym pomerom mala na Slovensku nadobudnúť účinnosť až  
1. januára 1950, zameriaval na obmedzenie delenia poľnohospodárskych statkov 

310 PRŮCHA, V. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 2. díl, období 1945 -  
1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 355. K triednopotlačovateľským úlohám štátu v období dik
tatúry proletariátu pozri heslo Diktatura proletariátu. In Slovník vědeckého komunismu. Praha : 
Svoboda, 1978, s. 48  49.

311 Pre viac podrobností v zmysle vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva č. 27/1958 Ú. l. pozri 
KOLESÁR, J. a kol. Československé pozemkové právo. Bratislava : Obzor, 1980, s. 183  193.
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v rámci dedičského konania.312 Platila zásada, že poľnohospodársky statok zdedil 
jediný dedič za predpokladu, že jeho rozdelením by vznikli reálne alebo ideál
ne diely o výmere menšej, než bola zákonom ustanovená minimálna výmera 
pozemkov pre príslušnú poľnohospodársku oblasť. Naopak, ak bol predmetom 
dedičstva poľnohospodársky statok, ktorého deľbou v rámci dedičského konania 
mali vzniknúť diely aspoň o zákonom predpísanej minimálnej výmere, platila zá
sada prípustnosti tak reálneho rozdelenia dedičstva, ako aj prípadného zriadenia 
spoluvlastníctva všetkých dedičov.313 K tomu následne pristúpili aj obmedzenia 
II. časti zákona, ktoré pre právne úkony inter vivos i mortis causa určili absolútne 
minimum výmery pozemkov na 0,5 ha s podmienkou možnosti účelného obrába
nia takéhoto pozemku (§ 17). 

Uvedené zásady platili plošne na všetky druhy poľnohospodárskych statkov. 
Zákon č. 139/1947 Zb. o rozdelení pozostalostí s poľnohospodárskymi podnik
mi a o zamedzení drobenia poľnohospodárskej pôdy totiž bližšie nevymedzoval 
presné kategórie statkov, na ktoré sa právny režim jeho I. časti vzťahoval, ako 
tomu bolo napríklad v českom zemskom zákone č. 68/1908 čes. z. z., jímž se 
zavádějí zvláštní předpisy o dělení dědictví při rolnických usedlostech střední 
velikosti (poľnohospodárske statky strednej veľkosti) alebo prídelovom zákone 

312 Na sociálnoekonomické pozadie tohto kroku poukazuje spravodajca poľnohospodárskeho vý
boru Ústavodarného národného zhromaždenia, JUDr. PhDr. Ludvík Novotný (Československá 
strana národně socialistická), vo svojom prednese spoločnej správy poľnohospodárskeho, práv
neho a rozpočtového výboru k vládnemu návrhu zákona č. 139/1947 Zb. Stenografický záznam 
zo 64. schôdze Ústavodarného národného zhromaždenia, 3. 7. 1947. Dostupné na: <http://www.
nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=49421>: „Rovněž tak s ohledem na Slovensko byl 
doplněn poslední paragraf vládního návrhu v tom smyslu, že ustanovení dílu prvého nabývají 
na Slovensku účinnosti teprve dnem 1. ledna 1950. Slovensko jako země převážně zemědělská  
a nedostatečně průmyslová potřebuje delší lhůtu k tomu, aby rodiče více dětí mohly včas při-
praviti několik dětí pro jiné než zemědělské povolání, ježto zemědělské usedlosti slovenské jsou 
většinou tak drobné, že cestou pozůstalostního řízení nebude lze je vůbec dělit a bude nutno ve 
většině případů celou usedlost přiřknout jedinému z potomků zůstavitelových, kdežto ostatní 
budou musit být zabezpečeni způsobem jiným.“ 

313 Pre podrobný výklad o aplikácii príslušných ustanovení zákona pozri GREGOR, P. O roľníckom 
dedičskom práve a o predpisoch pri odpredaji pôdy (K zákonu č. 139/1947 Sb., o rozdelení 
pozostalosti s poľnohospodárskymi statkami a o zamedzení drobenia poľnohospodárskej pôdy). 
Bratislava : Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, 1947, s. 15  21.
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(nedielne gazdovstvá).314 Tým pádom mal štát dosah na všetku pôdu na svojom 
území, čo v kontexte politických zmien po februári 1948 umožnilo využiť osobit
ný právny režim dedenia ako ďalší prostriedok nepriamej podpory kolektivizácie 
pôdy na vidieku. Pozostalostný súd, resp. od účinnosti zákona č. 52/1954 Zb., 
ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva, štátne notárstvo, mal povin
nosť pri rozhodovaní o ustanovení dediča poľnohospodárskeho statku o menšej 
než minimálnej zákonnej výmere uprednostniť osoby z radov výkonných poľno
hospodárov oddaných myšlienke socializmu. Dedičom tak v prvom rade mohla 
byť len osoba, u ktorej bol predpoklad, že má úmysel v poľnohospodárstve pra
covať, ktorá mala osobné a kvalifikačné predpoklady byť výkonným poľnohos
podárom a ktorá tiež spĺňala ďalšie zákonom ustanovené podmienky dedičskej 
postupnosti. Okrem toho, judikatúra súdov poukazovala na trend preferovania 
osôb s kladným vzťahom k ľudovodemokratickému zriadeniu a k socialistickej 
forme poľnohospodárskej výroby, čo v praxi znamenalo schválenie dediča, kto
rý už bol alebo plánoval vstúpiť do jednotného roľníckeho družstva.315 Tým sa 
povaha osobitného právneho režimu obmedzení dispozičnej slobody vlastníka 
pôdy posunula z roviny obmedzenia tolerujúceho súkromné vlastníctvo pôdy 
k obmedzeniu, ktoré smeruje k transformácii individuálnej formy súkromného 
vlastníctva na kolektívnu formu družstevného vlastníctva. Tento stav pritom tr
val až do prijatia Občianskeho zákonníka v roku 1964, ktorý svojím § 509 zrušil 
zákon č. 139/1947 Zb. o rozdelení pozostalostí s poľnohospodárskymi podnikmi 
a o zamedzení drobenia poľnohospodárskej pôdy, a pôdu, ktorá ostala v súkrom
nom vlastníctve alebo v osobnom užívaní jednotlivcov, podriadil svojej úprave 

314 Definícia pojmu „poľnohospodársky statok“ implicitne vyplývala z textu zákona a bola tiež 
precizovaná naň nadväzujúcou judikatúrou. Za poľnohospodársky statok sa považovala hos
podárska jednotka tvorená súbormi pozemkov, ich súčasťami (nehnuteľnosti a k nim prislú
chajúce práva) a príslušenstvom (živý a mŕtvy hospodársky inventár) poskytujúca v ich súhrne 
nadobúdateľovi statku základ jeho ďalšej hospodárskej existencie. „Při posuzování, zda země-
dělské hospodářství je zemědělským podnikem ve smyslu uvedeného zákona, přihlédne soud ne-
jen k výměře jednotlivých reálných dílů, které by dělením vznikly, nýbrž i k tomu, zda zemědělské 
hospodářství může být vůbec samostatným základem pro hospodářskou existenci přejímatelo-
vu.“ Rozhodnutie Krajského súdu v Uherském Hradišti z 12. septembra 1950, sp. zn. R I 213/50.

315 „Při stanovení přejimatele podle §§ 4, 5 zákona č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se ze-
mědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, nutno přihlížet především k postoji 
dědiců k socialistické formě zemědělské výroby. (...) zůstavitelčin syn má kromě hostince další 
dům, (...) podle výsledků šetření okresního prokurátora odmítl začlenit se do komunálního pod-
niku (...) by tím, kdyby dostal ještě další soukromý majetek, byly posíleny jeho spekulační cíle. 
Naproti tomu, má dcera zůstavitelčina kladný postoj k lidově demokratickému zřízení, je členkou 
jednotného zemědělského družstva a nabude-li dědictví, bude mít potřebné zemédělské zařízení, 
jež dosud nemá a které jí umožní v zemědělství pracovat.“ Rozhodnutie Krajského súdu v Brne 
z 5. septembra 1951, sp. zn. 9 Ok 34/51.
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dispozičného oprávnenia a dedenia (štvrtá hlava tretej časti a prvá hlava ôsmej 
časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

4.2 Záver

Pri zohľadnení celkového vývoja prostriedkov, ktorými štát po roku 1945 bojo
val proti existujúcej rozdrobenosti a ďalšiemu drobeniu pozemkového vlastníc
tva, môžeme sledovať trend ich priam dialektickej premeny. Staré právne formy 
v podobe pozemkovej reformy, komasácie a obmedzení dispozičnej slobody totiž 
v kontexte prechodu československého poľnohospodárstva od kapitalistických 
k socialistickým vlastníckym a výrobným vzťahom nadobudli kvalitatívne nový 
obsah.

Kým najmä v medzivojnovom období mala pozemková reforma prerozde
lením pozemkového vlastníctva dopomôcť k odstráneniu rozdrobenosti pozem
kového vlastníctva, po roku 1945 sa napriek formálnemu zotrvaniu pri tomto 
cieli sporadicky stala prostriedkom zaistenia základov právne vysporiadaného 
pozemkového fondu pre potreby budovania socialistického poľnohospodárstva. 
Na výsledky pozemkovej reformy, ktorá najmä vo svojej počiatočnej 1. etape 
posilnila súkromné vlastníctvo pôdy u maloroľníkov, mala nadviazať komasácia. 
Novoponímané sceľovanie pôdy v podobe hospodárskotechnických úprav po
zemkov však už nemalo viesť k vzniku súkromného vlastníctva k scelenej pôde. 
Namiesto toho malo vyústiť buď do kolektivizácie pôdy v rámci jednotných roľ
níckych družstiev II. typu, alebo k vytvoreniu dočasného režimu náhradného uží
vania pôdy, kým nakoniec predsa len nedôjde k nevyhnutnej kolektivizácii pôdy. 
Nakoniec sa obmedzenie dispozičnej slobody vlastníka, ktoré sledovalo cieľ za
bránenia hospodársky neúčelnému drobeniu poľnohospodárskej pôdy, postupne 
vyvinulo do právneho prostriedku uľahčujúceho štátnu agrárnu politiku zame
ranú na postupný prechod od kapitalizmu k socializmu v poľnohospodárstve.

Možno teda konštatovať, že štát v období rokov 1945  1964 bojoval s hos
podársky negatívnymi javmi rozdrobenosti a ďalšieho drobenia pôdy v záujme 
nastolenia foriem socialistickej veľkovýroby v poľnohospodárstve založenej na 
kolektívnych formách vlastníctva pôdy. Na tento účel využíval všetky spomínané 
právne prostriedky, ktorých obsahovú náplň prispôsobil svojim cieľom až do mo
mentu, kým ju opäť nezmenil pri zmene spoločenskoekonomických pomerov.
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