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Jubilujellle. 
Predkladáme svojim čitateľom prvé číslo XXV. ročnÍl{a 

Právneho obzoru. 

Hodno sa pri tom na chvíľu zastaviť, spomínať ako to bo.'· 
IQ, uvažovať ako je to a ako by to malo byť. 

Právny obzor založil terajší nestor slo.venských advoká
tov Dr. Emil S t o d o l a starší. Prvé číslo vyšlo v septeInbri 
1917 v Budapešti. Právny obzor mal byť poslo.m no.vej: šťast
livej budúcnosti slovenského. náro.da. »Časové oko.lnostir pD
vedo.mie tóhD, že to. už dlho. trvať nemôže, aby ' slovenčina 
neprišla k platno.sti, kto.rá jej prislúcha v súdDbníctve~ ve
rejnej správe a verejnom živDte vôbec, tískajú nám perO" do. 
ruky a prinucujú nás ku vynalo.ženiu našich skrDmných síl 
ku pripravDvaniu tejto. velikej a vzácnej veci«. Tak sa Dbra
caI Zo.dpDvedný redaldDr a vydavateľ VD sVDjDm »Príhlas,e 
ku o.becenstvu« na sVDjich čitateľDv. Z prvého. rDčníka vyšlo.. 
ešte dVDjčíslo 2- 3 v marci a č. 4 v júni 1918. Jediný SDŠit 
druhého. rDčníka vyšiel v júni 1919 v Bratislave. »Na úsvite 
novej do.by« nadpísal svoj úvo.dný článDk Dr. StDdDla a ukDn
čil ho takto.: »V túto. rado.stnú chvíľu znovuzrodenia a vzkrie
senia na smrť Ddsúdeného. národa nechceme pDchybnDsťami 
rušiť radostnú náladu a chceme i my pDdľa sVDjich skrDmných 
síl na zveľádku našej mladej republiky spDlupracovať pestQ
vaním práva v ' naš Dm milQm jazyku slDvenskDm a pestDvaním 
právneho. citu v Dbecenstve naš Dm. VyprDsujeme si k tDmutD 
jeho. pDdpQru«. VD sVDjej nádeji sa sklamal. ČasDpis mal asi 
len 100 predplatiteľQv a preto. nemDhDI Dr. StDdDla sám zná
šať ďalej celé bremeno. hmDtné i literárne. ČasDpis zanikol. 

V rQku 1920 bQla zalQžená Právnická jednDta v Bratislave, 
ktorá SD súhlasQm Dr. StDdDlu prevzala názDv časDpisu a za
čala ho. vydávať v auguste 1920. V nasledujúcDm rDku mal 
už Právny DbzDr 1302 DdberateľDv. Najvyšší ich pDčet bDI v rQ
ku 1929, a to. 2692. Od rDku 1926 stal sa z mesačníka dvojtýž
denník a takto. vychádzal Právny DbzDr c;tŽ <IQ kDnca rDku 
1938. 

Prvým hlavným redaktQrom Právneho. QbzQru bQI Dr. Vla
dimír F a j n o. rr p redseda Súdnej tabule v Bratislave a ne-



skoršie prvý prezident Najvyššieho súdu v Brne (od 4. 6. 
1920 do 30. 4. 1936)., potom profesor právnickej fakulty 
v Bratislave Dr. Karol L a š t o v k a (od 1. 5. 1936 do 31. 5. 
1937), a po ňo.m prevzal hlavn,ú redakciu Dr. Jozef Fun d á
re k. 

Po vzniku Slovenskej republiky pripadla slovenským ju
ris tom, sQskupeným okQIQ Právnickej jednoty, starQstlivosť 
o. slQvenskú odbQrnú spisbu právnickú. Podarilo. sa im vzbu
diť v právnikQch administratívnej služby záujem o. samQ
statný časQpis. Tak vznikQI mesačník Verejné právo., mladšia 
to sestra Právneho. obzQru, určený predQvšetkým na pesto
vanie verejného. práva, kým Právny Qbzor PQdržal si :úIQhu 
tradQvať len ' tzv. právo. justičné (súkrQmné i . trestné). Právny 
QbzQr stal sa znQva mesačníkom a má dnes 1.065 odberateľovr 
Verejné právo. však 1434. 

Láskavý čitateľ nech sám PQsúdi, či sa nám pQdarilo v sa
mostatnQm slQvenskQm štáte udržať časQpis aSPQň na predo
šlej úrQvni alebo. snáď ju ešte zvýšiť. Pravda, so. súčasným 
staVQm slQvenskej právnickej kultúry nemôžeme byť ani pri 
všetkej svojej skrQmnQsti · sPQkQjní. Ešte i dnes je veľmi mnQ
ho. právnikQvr ktQrým jurisprudentia je len remeslQm, zamest
naním, ktoré im zabezpečuje existenciu, a nie PQvQlaním. 
Je tu tedy ešte veľa ľahQstajnQsti a nevšímavQsti. To. nás 
však nesmie znechucQvať ani Qdradiť od ďalšej práce. Sme si 
vedQmí dôležitosti právnej kultúry pre celkQv.ú vzde
lanostnú úroveň nášho. národa a p'reto neprestaneme 
zo všetkých SVQjich síl usilQvať o. to, aby nebQlo ani je
diného. juristu SIQvákar ktQrý by sa nezúčastnil aktívne na 
tvorbe tejto. kultúry alebo aspoň pasívne na jej rQzšírení. 
Cieľ to. iste krásnYr no. cesta k nemu dlhá a ťažká. Ak sa ho 
nepQdarí dQsiahnuť námr pripravíme aSPQň cestu týmr ktorí 
prevezmú pero. z našÍ ch rúk. 

S nádejQu, že QdbQrná spisba právnická dQsiahne v samo
statnej vlasti SIQvákQV tak mQhutnéhQ rQzkvetur na aký si tír 
ktQrí stáli pri jej kQlísker ani netrúfali pomyslieťr pozdravu
jeme čo. najsrdečnejšie SVQjich prispievateľov a čitateľQv a 
prQsÍme ich o. ďalšiu spoluprácu a PQdporu. 

Red a k cia. 


