
sa ' z' r i e k a j ú písomného pre'dvola:qiá 'a že termín" ber ~ , n a 
vedomie (Prez. 20 ~712/3c/40 Hl. súdu v Bratislave) : 

Ze i v tomto . prípade ide pre .superfluum, vyplýva ex lege : 
Na .termín, určený v rozhodnuti.a~h, ktoré boly vyhlásené, ne-' 
treba predvolať stranu, ~torej ' bolo rozhodnutie vyhlásené. 
(§ ~49 Osp.) 

V tomto · smere je cit. výtka už nielen superfluum, ale 
čo viac je to výklad mýlny potiaľ, že mimochodom dáva stra
nám, svedkom, znalcom právo, ktoré im podľa § 1490sp. ne~ 
patrí. Lebo strany atď. , podľa tohto paragr:afu nemajú právo 
voli ť si, či sa zrieknu písomného predvolania alebo nie" ale 
je vecou . súdu, či nariadi písomné predvolanie (čo sa určite 
stáne, keď ide o strany atď. menejchápavejšie, nezastúpené 
advokátom, pri termíne s dlhším medzidobím a pod.) a či nie. 
Už veci primeranejšie by bolo poznačiť v zápisnici (ako sa to 
zpravidla aj robí), že strany vzaly termín na vedomie, ak sa 
tým má konštatovať, že strany, svedkovia, alebo znalci nielen, 
sluchom, ale aj duchom boli prítomní vyhlásenému rozhodnu-
tiu súdu. Dr. J . M o š a ť. 

Literatúra. 
L í š k a Jozef : KOlnentované vydanie zákona o ľudových 

školách, Bratislava 1941, nákladom vlastným, str. 166, cena ne
udaná. - Autor je hlavným akt. tajomníkom snemovej služ
by, známy pred právnickou verejnosťou najmä svojimi od
bornými článkami, uverejnenými v Administratívnom vestn í
k u, ako aj referátmi o nových zákonoch v bratislavskom, 
rozhlase. 

Systematicky sa delí kniha na tri časti. V prvej časti po
dáva autor prehľad o historickom vývoji ľudového , školstva, 
druhá časť obsahuje uvodnú časť dôvodovej zprávy vládne
ho návrhu nového zákona o ľudových školách, ako aj zprávu 
kultúrneho a rozpočtového výboru Snemu, na základe kto
rých bol nový zákon na plenárnom zasadnutí Snemu prijatý. 
Jadrom diela je tretia časť, ktorá obsahuje celý text nového 
zákona o ľudových školách (zákon č. 308/1940 Sl. z.), s prí
slušnými staťmi dôvodovej zprávy, vysvetlivky autorove 
k jednotlivým ustanoveniam nového zákona, ako aj výnosy 
(úpravy), vykonávacie predpisy Ministerstva školstva a ná-' 
rodnej osvety a napokon aj iné právne predpisy, ktoré súvisia 
s ustanoveniami nového zákona. . 

Dielo je opatrené ' tiež indexom chronologickým 'a vec
ným .. 

Autór skutočne veľmi starostlive a vyčerpávajúcim spô
sobom spracoval látku á. Jeho nový komentár bude , bezpochy
by vzácnou ' pomôckou pre interpretovanie ustanovení nové-
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ho zakona. Význam a hodnotu diela honorovaio Ministerstvo 
školstva a národnej osvety osobitným odporúčajúcim vý-
nosom. Dr. L. U d var dy. 

Prehlad kníh. 
. Podpora stavebného podnikania. Vydalo Ústredné sdruženie sloven

ského pri~myslu v Bratislave. Strán 53.-. Obsah: Zákon . č. ' 75/1941 Sl., z. 
o podpore stavebného podnikania. Dôvodová zpráva Č. tlače 325. Zprava 
sociálneho a zdravotného výboru a zpráva rozpočtového výboru Č. tlače 
328. - Zákon Č. 1 n 11940 Sl. z. o vyvlastnení nehnuteľností (práv) na diela 
verejného záujmu, na ciele stavebného ruchu a o Všeobecnom staveb. 
družstve. Dôvodová zpráva Č . tlače 192. Zpráva ústavnoprávneho výboru, 
zpráva národohospodárskeho výboru a zpráva rozpočtového výboru č. 
tlače 213. - Zákon č. 178/1940 Sl. z. o bytovej starostlivosti. Dôvodová 
zpráva Č. tlače 195. Zpráva ústavnoprávneho výboru a zpráva sociálneho 
a zdravotného výboru Č. tlače 201. - Zákon Č. 85/1940 Sl. z. o zmene nie
ktorých ustanovení zákonov o stavebnom ruchu. Zpráva ústavno-právne
ho výboru Č. tlače 148. - Smernice o podporách na stavbu rodinných 
domkov. 

Slovenský priemysel roku 1940 (výročná zpráva Ústredného sdruže
nia slovenského priemyslu). Obsah: Úvod. - Stav jedno~livých odvetví 
slovenského priemyslu. - Priemyselná politika. - Obchodná politika. -
Dopravná a tarifná politika. - Sociálna politika. - Daňová a finančná 
politika. - Organizácia Ústredného sdruženia slovenského priemyslu. -
Strán 167. 

Prehlad . časopisov 
a) s love n s k Ý ch: 

Vestník Ministerstva pravosúdia, roč. III., Čís. 5.: Úprava ľv!inisterstva 
pravosúdia o splnení sll)vensko-maďarskej dohody Č . 79/1941 Sl. z. vo ve
ciach vydávania súdnych spisov. - Soznam stálych prísažných znakov. 
- CÍs. 6.: Úprava ministra pra.vosúdia o splnení slovensko-nemeckej do
hody Č. 109/1941 Sl. z. o právnej pomoci vo veciach občianskeho a ob
chodného práva. - Úprava ministra prav08údia o splnení slovensko
nemeckej smluvy Č. 110/1941 Sl. z. o právnej pomoci vo veciach trestných 
a o vydávaní. - Soznam znalcov a tlmočníkov. 

Verejné právo, roč. II., Čís. 1. : Za t Dr. Eugenom Jasperom. - Dr. Ju
lius Brychta : K novému zákonu o ľudových školách. - Pavol Koričanský : 
Racionálna vecná organizácia práce u štátu. - CÍs. 2.: Dr. Alojz Buček : 
Povaha vládnych nariadení, vydaných na základe § 4 zák. Čís. 1/1939 Sl. z. 
vo svetle judikatúry Najvyššieho správ. súdu. -:. Dr. Julius Brychta: No
vá úprava priameho dozoru nad ľudovými a meštianskými školami. -
Dr. Otto Rosenauer : Obecná finančná komisia. - Cís. 3.: Druhý 14. marec 
dôkaz slovenskej životaschopnosti. - Dr. Vincent Cserhelyi: Odvolacie 
práva živnostenského spoločenstva . - Dr. Mikuláš Kemény: Dedičská 

daň v Nemeckej ríši. - Tibor Galbavý : Poradné sbory vládnych komisá
rov v obciach . - Čís . 4.: Dr. Ján Novák: Korporácie v službách verej
nej správy. - Dr. Š. Fordinfll: Generálny gouvernement pre obsadené 
poľské územie - jeho v znik a organizácia. - Dr. T. Smerek: Právne 
predpoklady investičnej činnosti v obore štátnej cestnej správy. - Čís. 5.: 
Dr. J. Rajec: Rodina - štát - národ. - P. Koričanský : Automatika a kva·· 
lifikácia. - Dr. T. Smerek: Právne predpoklady investičnej činnosti .v obo
re štátnej cestnej správy. - Cís. 6.: Dr. A. Buček: Právna úprava náhrady 
služobných výdavkov štátnych zamestnancov. - Doc. Dr. Á. Matura: 

217 


