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ŠTUDENTSKÉ PUBLIKÁCIE SLOVENSKÉHO 
NÁRODOHOSPODÁRA PETRA ZA KU

Abstract: The paper characterizes Peter Za ko’s place in the economic history 
of Slovakia and in the development of the Slovak economic thought. Thanks to his 
personality traits, which are refl ected as early as in his student publications, he has 
an irreplaceable role in the history of the Slovak economy. In his fi rst published 
article, he deals with the subject matter to facilitate Slovak farmers an access to 
favourable loans introducing a Mortgage list of movables” which should operate 
as the land register. In the second article, he comments on the draft of the Act on  
stabilizing balance sheets in Czechoslovakia in 1926. In accordance with the reality, 
the Act should allow to present fi xed assets at new higher prices due to infl ation.
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V hospodárskych dejinách Slovenska a vo vývoji slovenského ekonomického 
myslenia výrazne vy nieva osobnos  významného slovenského národohospodára 
Dr. Ing. Petra Za ku (1903 – 1978). 

Ke  v decembri 1926 ukon il Vysokú školu obchodnú v Prahe patril iba k nie-
ko kým  komer ným inžinierom Slovákom a ke  v roku 1935 na eskom vysokom 
u ení technickom ( VUT) v Prahe obhájil vedeckú dizertáciu na získanie doktorá-
tu obchodných vied, stal sa prvým nosite om titulu Rerum commercialum doctor  
(RCDr) nielen na Slovensku, ale spolu s eským ekonómom M. Hornom aj v es-
koslovensku.

V histórii slovenského hospodárstva  tridsiatych a štyridsiatych rokov minulé-
ho storo ia zohral závažnú úlohu svojím pôsobením v hospodárskej politike. Najprv 
ako prednosta obchodno-politického oddelenia Obchodnej a priemyselnej komory, 
zárove  generálny tajomník Zväzu drevárskeho priemyslu a od roku 1936 najmä  vo 
významnej funkcii generálneho tajomníka Ústredného združenia slovenského prie-
myslu  združujúceho okolo 700 fi riem. 

V roku 1931 patril k iniciátorom vzniku od politických strán nezávislého dvojtýž-
denníka Politika a k organizátorom búrlivého Zjazdu mladej slovenskej generácie v 
júni 1932, ktorému predsedal. 

Už od za iatku tridsiatych rokov sústavne kritizoval centralistickú hospodársku 
politiku pražskej vlády a koncepciu, pod a ktorej sa Slovensko malo rozvíja  ako 
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agrárna as  a eské kraje ako priemyselná as eskoslovenskej republiky ( SR).
Odmietol jej východisko, že Slovensko je agrárne pre prirodzené podmienky, ale na-
opak, tvrdil, že takým by   musí, lebo možnosti odlevu obyvate stva z po nohos-
podárstva do iných výrobných odvetví sú nepatrné. Riešenie videl v industrializá-
cii Slovenska.

Stal sa nielen v hospodárskych kruhoch, ale aj v širšej verejnosti váženou osob-
nos ou, známou dôsledným obhajovaním záujmov Slovenska, ale v rámci eskoslo-
venska, ktoré pokladal za domovinu Slovákov. Považovali ho za schopného hospo-
dárskeho odborníka a pri zostavovaní prvej vlády samostatného Slovenska  14. mar-
ca 1939 sa obrátil na neho Alexander Mach „Pán doktor,.... viem, že nemáte v láske 
nás, o sme za slovenský štát bojovali.  Ale aj tak Vás prosím, prijmite funkciu mi-
nistra hospodárstva“. ([6], s. 80)

Za ko odmietol, ale napriek tomu pôsobil aktívne v  hospodárskej politike nové-
ho štátu ako predseda Ústredne pre hospodárstvo surovinové a priemyselné, posla-
nec Slovenského snemu a najmä ako len Komitétu hospodárskych ministrov, v kto-
rom participovali ministri hospodárstva, fi nancií a dopravy a guvernér národnej ban-
ky. Komitét zaujímal dôležité miesto nielen ako poradný orgán vlády, ale najmä pre 
právomoc, že  ak sa uzniesol na opatreniach, ktoré mohol vykona  vo vlastnej pô-
sobnosti v om zú astnený minister, bol týmto uznesením viazaný. Peter Za ko ve -
kou mierou prispel v rokoch 1939 – 1944 k uplat ovaniu hospodárskej politiky, kto-
rá na Slovensku zabezpe ila vo vtedajších pomeroch možnú úspešnos  fungovania 
ekonomiky a bránila jej drancovaniu na militantné ciele Nemeckej ríše.

Dôležitú úlohu zohral v hospodárskom zabezpe ení Slovenského národného 
povstania a neskôr pri obnove ekonomiky na územiach oslobodzovaných spod ne-
meckej okupácie. Žia , po roku 1948 mu bolo znemožnené pôsobi  v národnom hos-
podárstve, bol nespravodlivo odsúdený, tri roky väznený, ale nakoniec rehabilitova-
ný.

Do histórie slovenského ekonomického myslenia sa Peter Za ko  spolu s Imri-
chom Karvašom zapísal predovšetkým ako predstavite  slovenského regionaliz-
mu. Požadoval hospodárske vyrovnanie úrovne Slovenska na úrove  západnej as-
ti SR, pri om nemalo dôjs  k oslabeniu eskoslovenského štátneho celku, ale skôr 
k jeho posilneniu. 

Vyzdvihnú  treba tiež jeho prvú knihu Industrializa ná politika Ma arska a jej 
výsledky, vydanú v roku 1930. Podal v nej výstižný ucelený obraz o hospodárskej 
politike  uhorských vlád, ktoré nemohli v rámci rakúsko-uhorskej monarchie podpo-
rova  industrializáciu svojej krajiny colnými bariérami chrániacimi rodiaci sa prie-
mysel pred konkurenciou rakúskych výrobkov, ale tvorivo mu pomáhali takými ná-
strojmi,  ako boli da ové výhody, subvencie a štátne zákazky. 

Jeho druhá kniha Domácka výroba najmä na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi, 
ktorá vyšla v roku 1931, patrila k  vrcholným dielam slovenskej ekonomickej litera-
túry tridsiatych rokov minulého storo ia. Prenikol v nej úspešne do skúmanej  prob-
lematiky, omu predchádzalo nielen štúdium po etnej literatúry, ale aj rozsiahly šta-
tistický prieskum, ktorý zorganizoval.
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Množstvo podnetných myšlienok najmä o hospodárskej politike obsahujú aj jeho 
po etné lánky a prejavy.

Pri sledovaní rozsiahlych aktivít tohto slovenského národohospodára nedá sa ne-
všimnú  si jeho študentské publikácie. Sú dôležité pre  získanie ucelenej predstavy 
o om, pretože už v nich sa prejavujú tie osobnostné rty, v aka ktorým v histórii 
slovenskej ekonomiky zaujal nenahradite né postavenie. A navyše, prístup ich auto-
ra je inšpirujúci pre sú asných mladých za ínajúcich ekonómov. 

Úver na movitý záloh

Svoj prvý  a nie nesmelý krok  v ekonomickej publicistike urobil posluchá  tre-
tieho ro níka Vysokej školy obchodnej v Prahe1 Peter Za ko, ke  uverejnil v apríli 
1926   v autonomistickom denníku Slovenský národ príspevok Úver na movitý záloh 
([10], s. 7).

Hoci lánok  bol prácou študenta vysokej školy, dajú sa už v om  vybada  niekto-
ré výrazné vlastnosti, ktoré sa prejavili v jeho alšej tvorbe a vôbec  v celkovej in-
nosti.

Patrilo k nim predovšetkým zdravé sebavedomie mladého autora opierajúce sa 
o poznatky zo štúdia ekonomických vied, ako aj o pozorovanie reálneho hospodár-
skeho života. Prejavila sa už v om jeho schopnos  vystihnú  jadro problematiky, 
jasne formulova  myšlienky bez rozpty ovania sa nepodstatnými zbyto nos ami,
vecne analyzova , otvorene kritizova  nedostatky a tvorivo pristupova  k téme s ná-
metmi na riešenie. Ukázalo sa, že vie nielen vysvet ova , ale aj presvied a .

Vydavate om denníka Slovenský národ bol slovenský autonomistický politik Jur 
Koza-Matejov, len Hlinkovej slovenskej udovej strany a v rokoch 1922 – 1925 re-
daktor jej tla ového orgánu  novín Slovák. Ke  z iniciatívy Vavra Šrobára získal 
milión korún, ktoré mu tajne poukázala   zo svojich fondov  prezidentská kancelá-
ria ([3], s. 440), odišiel z redakcie Slováka a v máji 1925 za al vydáva  denník Slo-
venský národ.

V otvorenom liste Andrejovi Hlinkovi napísal: „Daný mi bol obnos: Pomôž-
te slovenskému národu ako najlepšie viete a ako Vám Vaše národné presved enie
a Vaša es  káže. Nežiadam od Vás ni  ne estného!.... o som mal voli ? Ja som vo-
lil áno!... Ale nevedel som iné voli , lebo išlo o národ.“ ([5], s. 1)

Andrej Hlinka v  Poslaneckej snemovni Národného zhromaždenia eskosloven-
skej republiky 4. júna 1925 však o om povedal, že Jur Koza, chudobný lovek, kto-
rý bol bezmajetný, 3. mája zradil a stal sa majite om a redaktorom ve kého a náklad-
ného asopisu Slovenský národ.

Kozu-Matejova vylú ili z Hlinkovej slovenskej udovej strany a denník, kto-
rý  zo za iatku vychádzal s podtitulom Nezávislý asopis Smeru Slovenskej udovej
strany, sa od 12. septembra 1925 vyhlasoval za Neodvislý autonomistický denník.

1 Bol to posledný ro ník, pretože na Vysokej škole obchodnej v Prahe, ktorú založili v roku 1919, 
trvalo štúdium tri roky a až v roku 1929 ho po reorganizácii pred žili na štyri roky.
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Slovenský národ vydávaný v rokoch 1925 – 1926 mal ve mi dobrú profesionál-
nu úrove  iste aj v aka svojmu hojnému fi nan nému zabezpe eniu. Nielenže sám 
Jur Koza-Matejov vedel výborne narába  perom,  ale získal aj schopných redakto-
rov a prispievate ov.

Napríklad z redakcie Slováka prešli pracova  do Slovenského národa básnik 
Augustín Na in Borin, neskorší minister hospodárstva Slovenskej republiky Gej-
za Medrický a budúci významný slovenský spisovate  Milo Urban, ktorý spomí-
nal na redakciu Slovenského národa ako na š astné pôsobisko: „...redakcia Sloven-
ského národa... bola pre m a hotovým rajom. Našiel som v nej bezmála všetko, po 
om duša piš ala: od uznanlivého šéfa a znamenitých spolupracovníkov  priate ov

po núc až po prí ažlivú robotu“ ([7], s. 141). 
Osobitne sa treba zmieni  o ekonomickej rubrike „Národný hospodár“, ktorá  

svojou úrov ou prevyšovala ostatné vtedajšie slovenské denníky. Prinášala nielen 
bežné informácie a komentáre k aktuálnym hospodárskym udalostiam, ale aj kvalifi -
kované rozbory opierajúce sa o poznatky ekonomických vied. Niet sa preto o udo-
va , že posluchá  Vysokej školy obchodnej Peter Za ko si pre svoj prvý krok v eko-
nomickej publicistike vybral práve stránky Slovenského národa.

Podnetom k napísaniu prvého Za kovho lánku Úver na movitý záloh ([10], s. 7) 
bol rozsiahly príspevok Milana Fri a, uverejnený na pokra ovanie v dvoch ís-
lach Slovenského národa s rovnakým názvom Úver na movitý záloh ([1], s. 7; [2], 
s. 7).

Jeho autor, ktorý pôsobil v bankovníctve, patril vo vtedajšom období k význam-
ným ekonomickým publicistom. Je považovaný za jedného z  tvorcov slovenskej 
hospodárskej žurnalistiky a bankovej terminológie v období medzi dvoma svetový-
mi vojnami. Ešte pred prvou svetovou vojnou stál pri zrode prvého slovenského ban-
kového asopisu Slovenský pe ažník. Neskôr vydával vlastný asopis Národný hos-
podár  nezávislé periodikum na ochranu hospodárskych záujmov Slovenska [13].

  Milan Fri  prišiel vo svojom lánku s námetom, ako u ah i  slovenským 
ro níkom prístup k priaznivejším  úverom. Jeho podstatou bolo zavies  hypotekárny 
zoznam hnute ností, vo vtedajšej terminológii „hypote ný zoznam movitostí“, ktorý 
by mal ma  také postavenie ako pozemková kniha, lenže namiesto pozemkov mali 
by  do neho zapísané  také hnute nosti, ako stroje, náradie a dobytok. Tieto by po-
tom mohli by  zárukou pri získavaní úverov obdobne ako nehnute nosti.

Redakcia vyzvala iných odborníkov, aby prehovorili k Fri ovmu námetu. Svo-
jím príspevkom na to reagoval Peter Za ko. Vidno, že sledoval pozorne, o sa deje 
vo vtedajšej ekonomickej publicistike. 

V úvode svojho lánku sebavedome zdôvodnil, pre o prispel práve do denníka 
Slovenský národ. Vyšiel z toho, že „možno s rados ou konštatova , že hospodárske 
problémy... za ínajú sa rieši  i slovenskou verejnos ou“, pri om „Slovenskému náro-
du patrí primát v tejto veci a bolo by želate né, aby i ostatné asopisy otvorili rubriky 
národohospodárske... V tomto smere, myslím, že pozitívnych výsledkov dosiahol zo 
slovenských asopisov len Slovenský národ a preto sa s rados ou chápem pera, aby 
som prispel k riešeniu nadhodenej otázky úveru na movitý záloh“ ([10], s. 7).
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Návrh, ktorý publikoval Milan Fri , Za ko ocenil ako hodný pozornosti odbornej 
verejnosti a kompetentných inite ov. Po jeho uplatnení by sa fi nan níci pri stanovo-
vaní vysokej úrokovej miery na úvery ro níkom nemohli odvoláva  na ve ké riziko 
spojené s nimi. Poznamenal, že námet pripomína inštitúciu tzv. podnikovej hypoté-
ky známej z francúzskeho práva a bolo by vhodné preštudova  aj príslušné predpisy 
francúzskeho práva. Okrem toho navrhol, aby sa obdobné využite zálohu na hnute -
ný majetok umožnilo aj pri priemyselných a obchodných hnute nostiach.2

Poukázal však nielen na výhody, ale aj na problematické – v jeho terminológii 
„tmavé“ – stránky inštitúcie „zálohu na movitosti“.

Za problematickú  pokladal predovšetkým imobilizáciu inventára, to znamená, 
že vlastník by musel necha  úradne vy iarknu  alebo zavies  každé scudzenie ale-
bo nadobudnutie hnute nosti zapísanej do „movitostnej knihy“. Za ko, ktorý poznal 
ro nícke prostredie liptovskej dediny, k tomu dodal: „ o by to znamenalo pre ro ní-
ka chcejúceho scudzi  kravku, netreba vyklada .“

Poukázal tiež na to, že záruka živým inventárom, ktorý tvorí podstatnú as  ro -
níkovho inventára, je problematická, pretože napríklad jednotlivé kusy dobytka,  
predstavujúceho  záruku, môžu zahynú . Na možné námietky, že ro ník by musel 
dobytok poisti , odpovedal, že takto by pre neho úver iba zdražel.

Za alší problém pokladal to, že ro ník môže alebo aj musí kvôli zníženiu ná-
kladov pripusti  „podvýživu“ dobytka, v dôsledku oho dôjde k poklesu jeho ceny 
a záruka by mohla klesnú  až k nule. Preto navrhol poskytova  úver ro níkovi len 
do ur itej – malej – hodnoty dobytka. Triezvo mysliaci mladý ekonóm Za ko, hoci 
srdcom stál na strane ro níka, nechcel, aby námet zostal iba nesplnite ným „zbož-
ným prianím“, ale realisticky uvažoval, že musí by  prijate ný aj pre poskytovate-
a úveru, banku.

Zdôvodnil, že nevýhody námetu uviedol z toho dôvodu, aby ukázal, že „otázka 
je ve mi háklivá“.

Na záver si ešte položil otázku, i zápis do „movitých kníh“ by mal by  obligát-
ny alebo fakultatívny a vyjadril aj svoj názor: „Myslím, že jedine praktickým by bol 
zápis fakultatívny. Dôvody: neimobilizova  inventár, kde to neni treba.“

Zákon o stabiliza ných bilanciách

Zakrátko, už v máji 1926, prispel Za ko do Slovenského národa svojím druhým 
odborným lánkom Zákon o stabiliza ných bilanciách ([12], s. 1). Uverejnili ho na 
prvej strane denníka, na mieste, kde redakcia umiest ovala najzávažnejšie, najdôle-
žitejšie, príspevky príslušného ísla. Bolo to iste výsledkom nielen zhodnotenia kva-
lity lánku, ale aj reputácie, ktorú si mladý autor získal publikovaním Úveru na mo-
vitý záloh.

2  V súvislosti s týmto námetom možno uvies , že napríklad o dva roky neskôr bol v Ma arsku
prijatý zákon, ktorý zabezpe oval, že pri ur itých hypotekárnych pôži kách priemyselným fi rmám sa 
mohol sta  zárukou nielen nehnute ný majetok, ale sú asne aj hnute né sú asti podniku.
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Vo svojom druhom lánku sa zoberal návrhom zákona o tzv. stabiliza ných bilan-
ciách (stabiliza ných súvahách), ktorý mal by  v nasledujúcich mesiacoch predlože-
ný na schválenie v eskoslovenských zákonodarných orgánoch – v snemovni a sená-
te  a poukázal na jeho medzery.

Pre objasnenie prí in, ktoré viedli v roku 1926 k príprave a v nasledujúcom roku 
k prijatiu takéhoto zákona v eskoslovenskej republike, sa musíme aspo  stru ne
zmieni  o následkoch, ktoré malo znehodnocovanie meny po as prvej svetovej voj-
ny a po nej pre úrove  vyjadrovania ekonomických procesov a majetkových zmien 
v ú tovníctve podnikov. V dôsledku vysokej miery infl ácie sa peniaze stávali ve -
mi nepresným a meniacim sa meradlom hodnôt a v ú tovníctve nebolo vôbec mož-
né presne zobrazi  hodnotu majetku. 

Osobitne sa to týkalo hodnoty základného imania. Uvádzanie hodnoty jeho jednot-
livých zložiek – budov, strojov, zariadení a pod.  v ich zaobstarávacích cenách nezod-
povedalo ani z aleka ich hodnote vyjadrenej v infl a ných cenách aktuálneho obdobia. 

Ak by sa v nich takýto majetok za al uvádza , znamenalo by to v ú tovnej bilan-
cii prírastok majetku, ktorý podliehal zdaneniu ako zisk. Kvôli tomu nebolo možné 
vykazova  jeho hodnotu v aktuálnych cenách, ale ú tova  ho na alej v cene obdo-
bia, ke  bol nadobudnutý, zmenšenú o odpisy. Znamenalo to, že ú tovníctvo pod-
nikov ve mi nepresne odzrkad ovalo skuto ný stav ich majetku. Zisk alebo strata, 
uvádzané ú tovných bilanciách, nemuseli zodpoveda  skuto ne dosiahnutým.

Ke  sa dosiahla relatívna stabilizácia mien, objavili sa snahy zavies  v ú tov-
níctve poriadok a najmä položky, ktoré nezodpovedali skuto nosti, prepo íta  v ce-
nách na základe stabilizovanej meny. Takto zostavované bilancie sa ozna ovali ako 
stabiliza né bilancie, resp. v krajinách, ktoré zaviedli zlatú menu, ako zlaté bilancie. 

Pre uskuto nenie tohto kroku bolo nevyhnutné zabezpe i  zákonom, aby ú tov-
ný prírastok majetku takto vytvorený nepodliehal zdaneniu. V eskoslovensku sa to 
malo dosiahnu  prijatím stabiliza ného zákona, ktorého návrh pripravili v roku 1926. 

Za ko v lánku Zákon o stabiliza ných bilanciách nevysvet oval itate om uve-
dené okolnosti, ktoré viedli k návrhu tohto zákona, ale odvážne sa priamo zameral 
predovšetkým na problematické asti návrhu.

Ako prvú z nich uviedol fakultatívnos , nezáväznos   vypracúvania stabiliza -
ných  súvah, z oho pod a neho by mohol vzniknú   chaos. 

Konštatoval: „Bilancia závodu má poskytnú  pokia  možno jeho verný obraz 
v ur itom okamihu. Tejto požiadavke by návrh približne vyhovoval.“ K tomu však 
dodal,  že možnosti porovnávania súvah jednotlivých podnikov budú po vyjdení 
zákona v dôsledku tejto fakultatívnosti aleko menšie než boli dosia . K neistote 
o ocenení jednotlivých sú iastok majetku sa pridruží ešte neistota, i ide o stabili-
za nú bilanciu, alebo nie.

Navrhol aj iasto nú nápravu tohto nedostatku, aby sa do zákona zahrnul para-
graf, „ktorý by naria oval, aby podniky, ktoré ho použijú, ozna ovali to výslovne 
ako vo svojich knihách, tak i vo výkazoch pre verejnos “. itate  by potom vedel, 
akú bilanciu má pred sebou. Za úplné odstránenie nedostatku však pokladal obligát-
nos  stabiliza ných súvah.
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Za druhý nedostatok považoval, „že niet v návrhu priameho zákazu použitia bi-
lan ného prebytku na odstránenie fi ktívnych aktív“. Poukázal na to, že sa to dá zne-
uži  na zakrytie rôznych podvodov: „...fi ktívnych aktív je v dnešných bilanciách 
hodne a  sú ve mi dobrým prostriedkom k zakrytiu všelijakých malverzácií“. 

Uviedol, že pri zavádzaní stabiliza ných bilancií budú ma  podniky dobrú prí-
ležitos  zbavi  sa týchto nepríjemných položiek jednoducho tým, že sumu, o ktorú 
zvýšia hodnotu svojich investícií, nedajú celú do rezervného fondu, resp. do ú astin-
nej istiny alebo do kme ového kapitálu, ale len jej as  a druhú as  podržia v aktí-
vach, ím sa im umožní vypusti fi ktívnu položku.

Proti prípadnej námietke, že nedôjde k podvodom, pretože bilancia musí by
schválená revidujúcimi orgánmi a nakoniec aj valným zhromaždením, poznamenal, 
že revízori, resp. dozorné predstavenstvo, môžu by  „zainteresovaní na týchto ve-
ciach“ a ú astinári-laici „nevidia do ú tovníckych tajov“. Preto tiež v záujme drob-
ných akcionárov pokladal za potrebné upozorni  na nevyhnutnos   priameho záka-
zu použitia bilan ného prebytku na odstránenie fi ktívnych aktív. Zdôraznil, že v ná-
vrhu zákona sa síce uvádza, že prebytky sa môžu („lze p ebytk “) da  do zvláštneho 
rezervného fondu, alebo použi  na zvýšenie ú astinnej istiny, alebo na obidva ú ely, 
ale to znamená, ke  „môžu“, teda nemusia.

Konštatoval, že ani nahradenie slovom „musia“ by nesta ilo, ak by nebol presne 
vymedzený pojem „bilan ného prebytku“.

Za kov príspevok o stabiliza ných bilanciách nebol na túto tému vo vtedajšej slo-
venskej tla i jediný. O tri mesiace neskôr, v septembri 1929, uverejnil mesa ník Prú-
dy lánok Za kovho rovesníka  Imricha Karvaša pod názvom Osnova zákona o sta-
biliza ných bilanciách [4]. Na rozdiel od Za ka Karvaš nebol už študentom,  pre-
tože rok predtým ukon il Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.   

Karvaš nedával k návrhu zákona pripomienky tak ako Za ko, ale zameral sa na 
to, aby itate ovi podrobne a názorne vysvetlil, pre o bolo nevyhnutné takýto zá-
kon prija .

Konštatoval: „Terajšie bilancie nezodpovedajú skuto nosti“ a na príklade fi ktív-
neho podniku na výrobu emailového riadu znázornil dôvod – infl a ný rast cien. Pod-
nik založili v roku 1906 s investíciami 1 000 000 korún. V roku 1913 vzrástli in-
vestície o 500 000 korún na 1 500 000 korún.  V roku 1925 bilancia podniku vykazu-
je – ak neberieme do úvahy opotrebenie -  investi ný majetok  1 500 000 korún, za-
tia o ú tovnícky vyjadrená hodnota „bude ve mi blízka  10 mil. korún  sl. ... Ten-
to nesúlad má za následok, že podnik vykazuje vyšší výnos než je skuto ný“ ([4], 
s. 451  452).

Dosiahnu  v bilanciách súlad so skuto nos ou sa malo v stabiliza ných bilanci-
ách, v ktorých sa mal investi ný majetok uvádza  v nových, vyšších cenách, v ta-
kých, aké boli v ase vypracovania stabiliza ných bilancií aktuálne. Prebytok, ktorý 
by v dôsledku toho v bilancii vznikol, nemal by  podrobený zdaneniu.

lánok tiež informoval, o sa malo pod a návrhu zákona urobi  s takto vzniknu-
tým prebytkom: a) zriadi  zvláštny rezervný fond, b) zvýši  základný kapitál (akci-
ový, kme ový), c)  kombinova  oba spôsoby. V budúcnosti by sa fond mohol pou-
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ži  len na krytie bilan ných strát, nesmel slúži  na zvýšenie zisku a na vyplácanie 
dividend.

Na rozdiel od Za ku Karvaš zastával názor, že vypracovanie stabiliza ných bi-
lancií nemusí by  pre podniky záväzné, ale len fakultatívne, aj ke  poznamenal, 
že v zahrani í je oby ajne  obligátne. Zdôvodnil svoje stanovisko jednak tým, že 
v SR bola mena už od roku 1923 stabilizovaná a jednak tým, že „každá obligatór-
nos  vedie k nebezpe iu šematizácie, ktorá neni pre hospodársky život výhodná“ 
([4], s. 453).

Zárove  však rozviedol, že hoci návrh zákona hovorí o fakultatívnosti, k stabili-
za ným bilanciám pristúpia všetky podniky, pretože po novej da ovej reforme bude 
zárobková da  progresívna a percento zdanenia bude závisie  od pomeru absolút-
neho výnosu ku kapitálu. Okrem toho dovtedajšie bilancie dávali len fi ktívny obraz 
o stave podniku, boli nepreh adné a nejasné, o malo vplyv  na dôveryhodnos  pod-
niku, ak chcel získa  úver. 

Za nedostatok návrhu zákona Karvaš pokladal, že rozhodcovská komisia pre roz-
hodovanie sporov súvisiacich s uplat ovaním zákona mala by  vytvorená len v Pra-
he, a žiadal, aby bola aj v Bratislave, pretože udia z Prahy „nebudú ma  dostato -
ného porozumenia pre slovenské hospodárske pomery“. Okrem toho povolávanie 
miestnych znalcov na rokovanie komisie bude nákladné. 

Zákon o stabiliza ných bilanciách schválila snemov a v júni 1927 [8]. Pripo-
mienky oboch autorov sa v om neuplatnili.

K po iatkom Za kovej publicistickej innosti treba ešte doda , že túto svoju ak-
tivitu „naštartovanú“ lánkami v Slovenskom národe ve mi skoro, už o rok, rozvinul 
ako pracovník eskoslovensko-ma arskej obchodnej komory v Budapešti po etný-
mi príspevkami v poprednom pražskom ekonomickom týždenníku Hospodá ská po-
litika. Uverej oval v om pravidelne Dopisy z Budapešti, v ktorých nielenže  infor-
moval o rôznych aktuálnych javoch v ma arskom hospodárskom živote, ale asto ich 
stru ne analyzoval. Vytla ené boli v bezchybnej sloven ine, za o treba aj dnes vy-
zdvihnú  nielen postoj redakcie asopisu, ale tiež profesionalitu eských sadza ov. 

Okrem toho prispel do tohto týždenníka  osobitnými rozsiahlejšími lánkami ve-
novanými eskoslovensko-ma arským obchodným reláciám. Dva z nich sa osobit-
ne zaoberali obchodnou výmenou medzi Slovenskom a Ma arskom [11], [9] a pred-
stavujú cenný príspevok k štúdiu hospodárskych dejín Slovenska. 

A navyše, po zdokonalení sa v ma ar ine, publikoval o eskoslovensko-ma-
arských hospodárskych stykoch aj v ma arskom hospodárskom asopise Magyar

közgazdaság.
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