
 
 

100 rokov reforiem verejnej správy na Slovensku 

(v dokumentoch štátnych archívov) 

 

Usporiadateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor 

archívov a registratúr  

Dátum a miesto konania: 16. a 17. máj 2023, Bratislava 

Termín pre zaslanie anotácie: 12. apríl 2023 

 

Verejná správa na Slovensku prešla za 100 rokov množstvom organizačných zmien.  

Prvou reformou bol zákon o zriadení župných a okresných úradov prijatý v roku 1920, 

ktorý nadobudol účinnosť z viacerých príčin až 1. januára 1923. Počnúc touto reformou 

bolo ich cieľom lepšie zabezpečenie výkonných, riadiacich i kontrolných úloh 

správnych orgánov. Snahou o zjednotenie a zefektívnenie verejnej správy bol aj zákon 

zavádzajúci krajinské zriadenie. Obdobia existencie správnych štruktúr regionálnej 

správy a ich fungovanie ohraničovali a reflektovali vždy historicko-politické súvislosti 

a zmeny. Z tohto aspektu najdlhšie bez podstatnejších zmien pretrvala prevažne 

trojstupňová sústava národných výborov. Reformy verejnej správy a jej inštitúcií po 

roku 1989 boli súčasťou celkového procesu transformácie spoločnosti. Jej cieľom bola 

demokratizácia činnosti správnych orgánov a zvýšenie jej efektívnosti. Znovuzavedenie 

samosprávnych prvkov na miestnej úrovni (obce a mestá) pokračovalo kreovaním 

samosprávnych regionálnych štruktúr – vyšších územných celkov. Reformy verejnej 

správy sa týkajú nielen samotnej organizácie štátu, ale tiež jeho predstaviteľov 

a zamestnancov. Orgány štátnej moci a verejnej správy sú pôvodcami početných 

archívnych fondov uložených v štátnych archívoch a patria medzi najdôležitejšie 

a najviac využívané archívne súbory.  

 

Tematické okruhy: 

 situácia po skončení I. svet. vojny, župy 1918 – 1922 

 ústredné orgány (zmeny v postavení) 

 župy a okresy v rokoch 1923 – 1928  

 krajinské zriadenie a okresy v rokoch 1928 – 1938 a 1945 – 1948 

 Viedenská arbitráž 

 správne členenie 1. Slovenskej republiky v rokoch 1940 – 1945 



 
 kraje a okresy v rokoch 1949 – 1960, resp. v rokoch 1960 – 1990  

 zmeny po novembri 1989 (okresné úrady, obvodné úrady, krajské úrady)  

 reforma ESO 

 samospráva a vyššie územné celky (vznik, preberanie kompetencií a pod.) 

 legislatíva a nariadenia týkajúce sa jednotlivých reforiem 

 profily vedúcich predstaviteľov (županov, predsedov a pod.) 

 rozbory archívnych fondov týkajúcich sa verejnej správy 

 

Časové vymedzenie obsahu príspevkov (1918) – 1923 – 2023 

Dĺžka príspevkov bude obmedzená na 20 minút. 

 

Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov. 

 

Návrhy príspevkov s krátkou anotáciou (do 250 slov) a kontaktnými údajmi pošlite 

najneskôr do 12. apríla 2023 na adresu: jozef.pocisk@minv.sk 
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