
, Zpráva 
o XIX. riadnom valnom shromaždení' Právnickej jednoty 

v Bratislave dňa 17. júna 1942. 

Valné shromaždenie otvoril predseda Dr. Martin M i č u r étl 

touto úvahou o základnom funkcionáinom vzťahu prava: 
»Právo je pre život a nie život pre právo. 
Zastaralé právne ,normy nemôžu panovať nad skutočno- o 

sťami života. 
Právo samo o sebe nestačí, aby vylúčilo nespravodlivosti 

a bezcitnosti spoločenských a hospodárskych zjavov. Kto chce,. 
mIliónom', celému národu, lepší a blaženejší život zabezp~čiť, 
musí svoju prácu započať na politickonl .-:- a nie na právnollL 
poli. ,. , 

Hospodársky život, komplikovaný 'vojnovými ťažkosťami , . 
navidomoči nadhadzuje nové problémy, ktorými sa musia ' za- o 
oberať. národohospodári, podnikatelia a právnici. 

Rozdielne hľadiská podnikateľa, národohospodára a práv- o 
nika často vedú k ro'zdielnym výsledkom; :ak sa o syntézu. 
týchto nikto- nestará, nastáva stav; že sa teória so skutoč-
nosťou rozchádza. ' " 

Dobrý sudca musí nielen poznať zákon, ale musí vidieť aj 
hospodársku situáciu, - musí vidieť tie veľké sily~ ktoré hýbu 
pospolitosťou, musí poznať aj všeobecné národné záujmy, mu
sí vidieť a poznať hľadiská skutočného života a ich požia-· 
davky. 

Avšak nestačí len dobre fungujúca justícia, ktorá má sna
hu správne vykonávať zákon. Tempo dnešnej- doby vyžaduje' 
s jednej strany harmóniu medzi súdnictvom a ním tvorenOlL 
judikatúrou, s druhej strany medzi životným rytmom hospo
dárskeho života a spoločenského poriadku. 

V tom vidím veľké poslanie našej Právnickej' jednoty, kto
rá v záujme dosiahnutia určených úloh sústreďuje , všetky' 
vrstvy právnickej verejnosti, aby ona bola spoľahlivým sle
dovaťeľom potrieb každodenného života, aby ona otvorený
mi očima a s chápavým záujmom skúmala tieto potreby a aby
svojou činnosťou objektívne prispievala ku potrebnej harmó
nii medzi potrebami života. a prisluhovanímpráva. 

Ale toto riestad. 
Právnická jednota musí robiť propagandu »živej jurispru

dencii« aj na· tom fóre, ' kde sa právo tvorí, k~e sa zákony ' 
robia. ' 

My praktickí juristi vidíme, že náš národný a hospodársky
život - opakujem: vojnovými pomerarni skomplikovaný· '
niekedy po~tráda potrebný čas a n~le~ítý pokoj, aby mohQl 
každý odbor práva kódexovým dielom vyriešiť, miesto tohp' 
treba sa uspokojiť novellárnymi zmenami. 
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My praktickí juristi vieme, aká námaha je niekedy potreb
ná, aby sa zistilo, č.o je platným právom, aké dôvody viedly 
-zákonodarcu k utvoreniu určitej normy a čo bola pravá in ten
.. cia zákonodarcu. 

Konám len svoju milú povinnosť, keď pripomínam, že tak 
' vláda, ako aj slovenský snem s porozumením honorovaly žia
· dosti, ktoré sa domáhaly zkonsolidovania pomerov v súd
o nictve. Stačí pripomenúť v Slovenskom sneme včera odhla
; sovaný zákon o organizácii súdnictva. 

Organizácia súdnictva je problém, ktorý musí zaujímať vo 
· zvýšenej miere nielen sudcovskú a vôbec celú právnickú ve
,:rejnosť, ale celú národnú ·pospolitosť. 

S problémom organizácie súdnictva úzko súvisí nielen od
· daná a nežistná služba -venovaná sprél.vodlivosti, ale aj · bez
' podmienečná dôvera riárodnej pospolitosti v prisluhovanie 
: spravodlivosti. 

Čistota a bezvadná kvalita prisluhovania spravodlivosti 
znamená pre národnú pospolitosť morálnu silu, - a to nielen 
'vtedy, keď ide o riešenie spletitých hospodárskych otázok, 
ale aj vtedy, keď ide o poskytovanie účinnej trestnej odua

' ny štátnemu zriadeniu a právnym majetkom dôležitým pre 
Jestvovanie Republiky a pre jej pokojný rozvoj. 

, . 
, Som rád, že na povolanom fóre môžem sa odvolávať' na 

· slová, ktdré včera v Slovenskom sneme odznely z povolaných 
úst, že organizačný zákon sudcovský sa nedotýka nezávislo
sti sudcovskej (§ 7). 

K tomu si dovoľujem pripomenúť, 'že sudcovská nezávis~ 
losť sa nesmie považovať za privilégium sudcu, slúžiace jeho 
osobným záujmom, alebo za ,služobný prídavok morálny, !e

-bo sudcovská nezávislosť znamená tú najväčšiu' odvislosť,' t. j. ' 
odvislosť ' ad vlastného svedomia. ' 

, Ďaleko ťažšie je premôcť P?chybnosti vlastného svedomja, 
' než verne plniť príka:z;y šéf~. 

Vedený týmito myšlienkami .. dovoľujem si ešte, citovať 
"slová sudcu Haaga v časopise »Deutsche Justiz«:· . 

»Das Recht ist zweckbedingt. Das Rechf ist nich{ Selb'st
· zweck. Uber dem Recht steht das Leben. Das 'Recht hat mit 
-der , politischen Gestaltung soweit wie mbglich ' Schritt zu: hal
ten . . Unter dem Gesichtspunkte des ' Zweckwandels haben die 

·'Gesetze auf neue Fragen neue Antworten zu geben. « - ': ' ): 

, 'Aj pod" heslom ' týchto zásad otváánii dhešné" vaJbE ~shro:
'maždenie PráVnickej jednoty, ktdrej Želám, ' ahý :jej Vše,niqh:ú-

.;ci' ··ďoprial ' čím zdáriľejšiehC? splhenfa' ?pomenlifýcfi' \iJoh .\r '~bÍl~ 
-dlicnosti'.« ' " .." .. : 
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Tajomník Dr. Štefan K r á r podal túto zprávu: 
Právnická jednota v uplynulom správnom roku napriek vojnovým ča

.s om vyvíjala živú spolkovú a veľmi intenzívnu nakladateľskú činnosť, Po
čas tohto roku získali sme 9 nových zakladajúcich členov, ktorí složili 
doteraz v h.oto,vosti na , príspevky zakladajúcich členov 10,149,- Ks. Okrem 
toho prihlásilo sa 24 nových riadnych členov. Zomreli traja členovia, me
dzi nimi i náš pán podpredseda Dr. Ján G a II a, ktorý mal veľké porozu
menie pre Právnicku jednotu hneď od jej zalo,ženia, Terajší stav členov 
je 430 a s odbočkou v Banskej Bystrici sp01u 549, 

Stav členov ústredia podľa povolaní je tento : advokáti 156, sudcovia 
136, úradníci administratívnej správy 53, úradníci finančnej správy 21, ve
.rejní notári 17, univerzitní protesOTi 6, súkromní úradníci 14, iní 2'1. 

Členovské Právnickej jednoty bolo určené sumou 24.- Ks ročne . 

Výbor konal 7 schôdzok s priemernou účasťou 14 členov. 
Pokiaľ ide o vy;dávateľskú činnosť, Právnická jednota v prvom rade 

'pokračovala vo vydávaní časopisov »Právny obzor« a »Verejné právo« 
s prílohami. 

»Právny obzor« bol počiatkom tohoto roku rozposlaný znova na ukáž
ku všetký'm advokátom, . advokátskym osnovníkom, verejným notárom, 
okresným živnostenským sp010čenstvám a úradovniam sociálnych poisťov
ní, čím sa získalo nových 93 predplatiteľov. »Právny obzor« má 1224 odbe
rateľov, »Úradná sbierka občianskych rozhodnutí« 1146 a »Úradná sbierka 
trestných rozhodnutí« 664 odberateľov. Z rozhodnutí Slovenského naj vyš
,šieho súdu, vychádzajúcich ako prílohy »Právneho cbzoru«, bolo vydané 
31 hárkov » Úradnej sbierky občianskych rozhodnutí«, z čoho pripadá 29 
l1árkov na ročník L (1939-1940) a 17 hárkov »Úradnej sbierky trestných 
rozhodnutí«, z čoho pripadá 11 hárkov na ročník 1. (1939-1940) . , 

Ako prílohy » Verejného práva« vychádzaly Úradné sbierky admini
s tratívnych a finančných rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu. Z obi
dvoch sbierok bol dokončený ročník II. (1941) . a začal vychádzať ročník 
III. Z administratívnej sbierky bolo vydané v. r. 1941 27 hárkov a z finanč 
n ej sbierky 23 hárky. » Verejné právo« má teraz 1271 odberateľov, » Úradná 
sbierka administratívnych -rozhodnutí«· »1156 a »Úradná sbierka finančných 
.rozhodnutí« .718 odberateľov. . 

»Právny obzor;< uverejnil v minulom ročníku 24 článkov; z nich bolo 6 
· článkov 'od univ: profesorov, 14 od sudcov, 3 od administratívnych úrad
_ník ov a 1 od právneho úradníka zo súkromnej služby. V rubrike »Poznám
k y « bolo uverejnené 15 článkov. Okrem toho boly uverejnené referáty 

:0 26 novovydaných právnických knihách, ' ďalej 43 referáty o slovenských 
a 140 referátov o zahraničných právnických časopisoch. 

» Verejné p-ráy o« uverejnilo v minulom ročníku 26 článkov: 23 článkov 
;-od kon.ceptných · úradníkov verejnej správy, 1 od konceptného ' úradníka 
finančnej správy a 2 oo. právnych úradníkov zo ,súkromnej služby. V ru

( ~rik.e » Ver.ejná sp~~va« - bolo uverejnené ďalších 8, článkov. V rubrike' »Ve
:réjIié financie « 7 článkov a 27 výnosov Ministerstva financií a v. rubrike 
»PoználIlky a .zpráyy« 13 referátov . o knihách a 93 referátov o sbierkach a 

. ?:asopfsoch:'-·': ," , . 

, !~ Akc{ďalšie r~~äzky knižnice Prá~Ílickej jednoty boly vydané v uplynu
lom spr~vnom roku tieto knihy : 
. : . ,~ .Sv: 2',\)~zák~~ . oo - tré~tných _ činoch proti štátu« od Dr. Ladislay;a Udval'

'dýhó,. odbor,ového r-adcu v . predsedníctve .Snemu a- Dr. Miloslava Takáča, 
" oQbor.ove~·o,~ :r;ádcu ly1inister.stva pré!vosúdia; 

sv. 3. »Podstata a funkcia bilancií v priemyselnom podniku« od Dr . 
Štefana :Juráša, riaditeľa .,Stupavskej cementárne; _ . 
. , _ &.v ~ ' ·4.: »Slo~enské . všeobecné súkromné p'rávo« I. sväzbk, obsahujúci 

, č ,,!sť úvad1il.ú, všeobecnú a- p-rávo osoonostné· od univ: profesora Dr. Štefana 
~~~ -



sv. 5. »Zákon čÍs. 249/1941 Sl. z. o členstve v správnych a dozorných 
radách účastinných spoločno,stí a ďružstevných sväzov« od univ. profe
sora Dr. Jozefa Fundárka, (táto kniha bola vydaná aj v nemeckom znení) . 

Najnovšie v yšla kniha »Občiansky sporový poriadok« od spoluautorov 
Dr. Martina Mičuru, prvého predsedu Slovenského najvyššieho súdu a Dr. 
Stefana Moysa, senátneho predsedu Slovenského najvyššieho súdu. 

Všetky citované diela znamenajú veľký prínos na kultúrne pole práv
IÍické nášho štátu. Slovenská právnická verejnosť je zaviazaná vďakou. 
všetkým m enovaným autorom za obohatenie našej právnickej literatúry. 
Právnická jednota je zaviazaná veľkou vďakou spoluautorom » Občianske
ho sporového poriadku« za prejavenú morálnu a hmotnú veľkodušnosť. 
Páni prvý predseda Slovenského najvyššieho súdu Dr. Mičura a senátny 
predseda Slovenského najvyššieho súdu Dr. Moys morálnu veľkodušnos ť
prejavili nám tým, že ako najpovolanejší z najpovólanejších zhotovili dielo, 
po ktorom sme viac rokov túžili. Hmotnú veľkodušnosť prejavili nám tým, 
že citované dielo, (vydanie ktorého financoval Dr. Mičura), dali Právnicke j 
jednote' s tým, že čistý zisk z odpredaja tejto knihy má byť považovaný 
za príspevok spoluautorov ako zakladajúcich členov nášho spolku. Páni 
spol':lautori týmto veľkým darom umožnili Právnickej jednote pokračovať 
vo vydávaní odborných právnických kníh a tak zveľaďovať slovenskú 
právnickú literatúru. ' , 

Právnická jednota v minulom správnom roku dostala 1698 listov a odo
slala 6401 listov okrem 1801 exemplárov kníh. 

Z tohoto stručného referátu je zjavné, že ani v minulom správnom 
roku sme nezaháľali . 

Za odbočku v Banskej Bystrici bola podaná táto zpr~va : 

» Odbočka v roku 1941, tak ako v minulých rokoch pokračovala vo svo
jej činnosti v smerniciach daných jej stanovami. 

Boly konané 4 v ýborové schôdzky a to dňa 30. januára, 24. februára , 
20. mája a 10. októbra 1941. 

Valné shromaždenie sa konalo dňa 9r februára 1941. 
V rámci pravidelnej činnosti odbočky boly usporiadané 4 prednášky 

a 2 spoločenské večierky. Tri prednášky boly konané v Banskej Bystrici. 
a to: 

Dňa 20. marca 1941 prednášal Dr. Eugen Račkovič, prokurátor štátneho> 
zastupiteľstva v Banskej Bystrici na tému »Rozbor a výklad ' nového zá
kona o traskavinách«. 

Dňa 2. apríla 1941 prednášal Juraj Šujan, sudca okresného súdu v Ban
skej Bystrici »0 trestných príkazoch a rozsahu ich upotrebenia«. 

Dňa 17. mája 1941 odbočka usporiadala prednášku Dra Miloslava Ta
káča, odborového radcu Ministerstva pravosúdia vo Zvolene a 18. mája 
1941 v Banskej Bystrici. ., 

Všetky prednášky boly obsažné, veľmi uspokojivo navštívene a po· 
každej sa komila obšírna debata. 

Dňa 24. februára a 5. novembra 1941 odbočka usporiadala v Národnom 
dome v Banskej Bystrici spoločenské večierky, dobre navštívené členmi , 
ich -rodinami a pozvanými hosťami . 

V roku 1941 odbočka mala 122 členov, z kto,rých 2 čl to Dr. Koloman 
Btlrko~ský, advokát v Banskej Bystrici 'a Dr. rvan Tarčák, radca politickej 
správy v Banskej Bystfici zO'IIireli a býv. p. župan Župy Pohronskej Dr. 
Augustín Brychta prestal byť členom, takže celkový stav členov odbočky 
je 119. -

Pokiaľ ide o celkovú činnosť odbočky vzdor všeobecným mimoriadnym 
udalostiam, odbočka minulého roku svoju úlohu splnila. Jer činnosť, meno
vite 'pokiaf. ide o prednášky bola kvalitná a stretla sa so značným záujmom:. 
aj širšieho obecenstva, keďže odbočka sa neuzaviera len do kruhu svo-
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jich členov, ale s radosťou víta na svojich prednáškach všetkých zá
-ujemcov. 

Odbočka tak, ako v minulých rokoch bude aj naďalej pokračovať 
v svojej činnosti v smerniciach stanov a bude pestovať stavovskú a kole

,giálnu súdržnosť« . 

Na to predniesol svo'ju zprávu pokladník Právnickej jed
noty Dr. Štefan T i s o, ktorý súčasne predložil valnému shro
maždeniu rozpočet na rok 1942. Tento rozpočet bol jednomy

. seľne schválený. 
Za revízorov účtov podal zprávu hL súdny radca Dr. Ilja 

Rát h a na jeho návrh bolo udelené odstupujúcemu výboru 
absolutórium. 

Voľby boly vykonané aklamáciou a zvolení boli: 

Predseda: Dr. Martin M i č u r a, prvý predseda Najvyššieho súdu, 
podpredsedovia: 1. Dr. Štefan Mo y s, senátny predseda Najvyššieho 

' súdu, 2. Dr. Ján N o v á k, ministerský radca, 3. Dr. Vojtech K a r š a y, 
senátny predseda Najvyššieho správneho súdu, 

ďalší členovia: Dr. Adolf Z á tur e c k ý, druhý predseda Najvyššieho 
súdu, Dr. Štefan T i s o, predseda Hlavného súdu v Bratislave, Dr. Július 
P o nic k ý, ministerský radca Min. pravosúdía, Dr. Karol K i z l i n k, uni-

' verzitný profeso·r, Dr. Vincenc ese rh ely i, radca Nss., Dr. Gejza O k á
l Y i, predseda Krajského súdu v Bratislave, Dr. Štefan L u c k ý, hlavný 
,prokurátor, Dr. Dušan Ú rad n í č e k, advokát, Dr. Alojz B u č ek, selne
tár-radca Nss., Ján Š m á l i k, sekretár-radca Nss., Dr. Štefan For di -
n á l, odbo radca Kancelárie prezidenta republiky, Dr. Ľudovít K o v á č, 
advokát, Dr. ' Štefan R a v a s z, advokát, Dr. Ivan U r bán e k, advokát, Dr. 

.Martin Q u o ti d i a n, sekretár Ns., Jozef K o s t k a, hlavný súdny radca. 
hlavní redaktori časopisov: Dr. Jozef Fun dár e k, profesor právnickej 

fakulty Slovenskej univerzity, jeho zástupca: Dr. Ľudovít K nap pe k, pro
fesor práv. fakulty Slov. univerzity, Dr. František F o l t í n, odborový 

~prednosta a 1. tajomník Slovenského Snemu, jeho zástupca: Tibor G a l b a
v ý, hlavný ministerský komisár, 

tajomník: Dr. Štefan K ráf, advokát, 
revízori účtov: S. docent Dr. Alojz Mat u r a, prvý tajomník Ús tr. 

druž. sloven. priemyslu, Dr. Ilja Ra t h, hlavný súdny radca Ns., Dr. Anton 
' B e z n á k, súdny radca a šéf prezídia Hlav. súdu. 

Voľných návrhov nebolo. Predseda poďakoval prítomným 
za účasť a skončil valné shromaždenie. 

' Prehľad pohybu členstva Právnickej jednoty za ľ. 1938 až 1941: 

1 
19381193911940 1 1941 

Advokáti 74 149 163 156 
---------

Sudcovia 48 132 146 136 
---------

Úradníci administratívnej správy 23 43 64 53 
--- --- - - -

Úradníci finančnej správy - 16 19 21 ---
Verejní notári 9 14 lt 17 

---
Univ. profesori 8 7 8 6 

---

I Súkromní úradníci 8 lt 13 14 
------ _ . -

I Rozliční - 5 26 27 · 

Úhrn: I ltO I 383 I 456 I 430 
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