
4. "Yýrok o podmienečnom odklade trestu m,ožno napadnúť 
len tým opr.avným pro-striedkoni ako výTok o treste · (Kr "IIl 
878/23 - Po X/332-S). · 

5. Súd rOlzhodujúcio súhrnnorn treste rozhodne ' - aj o pri
p'altln.om (podrniene~nom odsúdení .a tento." výrok podlieha len. 
tomu opravnému prostriedku ako výrok IÚ treste sarnOln ,_ o 
v rozsudku zpravidla .aj o Jeho podrnieillečnom odklade a proti 
torriubo 'vyr,okú o pravný prostriedok jezrnatočná sťa\žlnos ť (Z~ 
III 174/29 - Po XII/623 ~ Sbm 652; Zrn lY 53/38 - Sbns 
6155; Zrn 187/39 - TI. sb. 23). . . 

:6. Len 'r-ozhodnutírn 0' podrnienečnorn odklade trestu je 1"0Z
sudok právoplatný v smysle § 517 Trp. a móže sa použiť p~~ 
yy~er.aní -súhrnného'. trestu (Zm II 28/32 - Sbns 4385). 

7. Ak ,bol trestný čin, patria-ci do pósobnosti kr,a jského. 
súdu kv.aHft1<ovaný hlavnýrn súdorn právoplatne ako čin mler"' 
nejší, ·patri.aci do obl,asti pósobnosti okresného súdu, p roti 
rDzhod.nutiu 'hlavného súdu, vynesenému v pokračovaní -pto.
dIa § ,7 ods. 2 je prípustná zmatočná sťažnosť na 'N ajvyšší súď 
{Zrn III 442/33 - Po XVII/438). . 

8. Odsudzujúci rozsudok odv01acieho súdu stáva sa právo
platnym dňom, ktorého Najvyšší súd odrnietol alebo: zamiet,ol 
opravný 'prostriedokproti nemu podaný (§ 494 ods. 2 Trp:). 
S' hIadiska § 446 ods. 1 Trp. nemení na tom nič okolnosť, ž~ 
treha ešte podIa § 7 ods . 2 dodatočne ro-zhodnúť" O' podm.
odklade trestu. Keď 'odrnietol krajský súd, nesprávne vykla
dafilc zákon v ótázke, kedy je rozsudok právoplatný, pokra-
č.ovať -o merite žiadosti o obnovu trestného pokračlov.ania, ' jé 
tým porušený zák on (Zrn III 529/35 - Sbns 5424) . 

9. Obrnedzenie § 547 ods. 3 IČ . 2 Trp. nevzťahuje sa n:1 od-o 
vol.anie pTe povolenie pod'mienečného ,odkladu výkonu trestu. 
Prípustnosť odvolanki z tohto dóvodu je založená na § 54.T 
óds. 2 Trp: (~rn. III 424/35 - Sbns 5448 - Sbrn . 989) , 

. , 10. Proti TO'zhodnutiu učinenému podIa § 8 pripúšťa sa len 
sť.ažnosť na jednu stolicu a nie O'pravné prostriedky ,ako prot-i: 
výroku -o treste' podI'a § 7 ods. 3 (Zrn III 373/38 - Sbns 6252 , 
Zrn 102/41 - Tr . sb. 205; Zrn 173/42 ,- Tr, sb 331 i Zrn 91/43 - -
TI. sb. 467). . 

1~O rokov od narodenia Štef,ana Fajnora 
;. ' Dňa f6. · februára 1. I. upiynulo 100 rokov · .od na:to'denia: 

Štefana ' F a· j n'O ra, jedného :2: vedúC'Ích reprezentantov pr-ed · 
vojnovej ,advokácie slDvenskej. ., ' 
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·'.,·patrísa" , najma riárp slovenským juristom pripomellúť si 
svetlú paJmiatku t6hto muža, ' jedného 'Z tých, IktorL v druh~J 
polovici minulého a na začiatku tohto stor-očia stáli v ' bývalom 
Uha1"sku v prvej línii hoja za poHtické :práVíé1 slovenského Iudu 
a . tým i ·z.a jehO' hmotnéal duchovné poV'zneseIlie .a tak p:ripra~ 
vov,ali lepš,iu budúc~osť svojmu národu. ,'. ; 

. ~odáil~ .z Brezovej pod Bl~alcll1om, študuje Fajno:r 'p6vod:p.e 
ev. 'leo,lo'giu, ,d)o$ltanúc sa vš;ak do. hýv. Prešpor(k.a, prechádza 
pod vplyviO!m tamojšieho advokátaJ Mi,chala Mu dr o.ňa, na prá
vo. Po sko[I1Jčení právnických štúdlí a odbavení prípravnej; 
praxe advokátskej otváDa si Fajnor v r.1869 advoká:tsku k!arri-: 
celáriu á p6sohí tam až dó svojej ' smrti v apríli 1909. 

. . I , ' . .' . 

. Štefan Fajnor po celý svoj život boI neúnavným d , neohrože
ným bojovní'kom za práva svojho ubiedeného Iudu a obhajciom 
jeho ' pro:ti -krivdám. Bojoval na každo'm poh, na politiékom/ 
h.O'spodárskom i cirkevnom. Vynikol najma' ,'ako -.úE/pešný .ob:-: 
haj'ca roduverných Slová:(ov. v trestných veciach, zavedených 
pruti nilTI pre činhoSťná:rodne-politickú. Spolu s M.~túšoril Du-l 

lom ·o.bhajuje za vedenia MHoša Štefanoviča runiunských rodo~' 
rli~OV, obžalovaných v 'známom kIužskom ·procese 'pre »runi~n-r 
sJ~é menl-orandum« .. Ad:v.oká,tske pavolanie bolo Fajnorovi plat~ 
tormou p re v:Š.estrannú verejnú Č"innosť, ktorou · si získal. ne.,. 
liynúce zásluhy z.a svoj rod., 

_ Štef~n Fajnor : o:dpočíva na senlckom ci~toríne. Jeho ná-~ 
hrobok PQlstavený z výnosu ·národnej shierky, zdobí výstižný 
epitaf, " I1apís~ný jeho bývalým .a.dvoká,tskym · osnoVHíkom 
HvieJZdoslavom: . 

»Pravdu hájil, krivdu bil, 
verný v službe rodu vždycky, 
v jeho zvuíkoch pie5ne vil, 
tak si i hravých, chmúrnyqh chvíI 
sklaodal život haJrmoniC:ky«, . 
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Trestný právnik potrebuje ešte skór, ako hocikto iný, vedra učebníc 
ak6mentarov aj dielo, ktoré obsahuje všetky' platné ndl=-my materiálnehO' 
práva,nech liž sú uspo:dadané 'v akomkorvek systéme, aby mal pri den-' 
nej práCi poruke celý komPlex hmotného práva. Potrebú takéhóto kódex.tť 
pociťoval " náš knižný trh už véťmi dlho, lebo ' posledná podobná sbi~rk[f 
vyšla v roků 1929 'a: od, toho ' času bol o naše právo obohatené . o. veIké' 
komplexy nových důležitých a často aplikovaných noriem, akó napr. 'aJÍ': 


