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.■veřejné, které podle zákona ze dne 11. června 
1919, č. 332 Sb. z. a n., náleží zemským poli
tickým správám, příslušný jsou na Slovensku a 
V Podkarpatské Rusi županské úřady.

§ 2.
Soudní řízení podle § 4 zmíněného zákona 

provádí se pro obvod Slovenska a Podkarpatské 
Rusi podle ustanovení uherského zákonného 
článku XLI. z roku 1881.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 4.
Účinnost tohoto zákona končí spolu se zá

nikem účinnosti zákona ze dne 11. června 1919, 
č: 332 Sb. z. a n.

§ 5.

Ministru veřejných prací se ukládá, by 
zákon tento provedl.

T. G. Masaryk v. r.
Švehia v. r„

v zastoupení ministerského předsedy.
Hampl v. r.

Cis. 181.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dna 26. března 1920,

Jimž se upravují služební příjmy a výslužné 
učitelstvu na státních školách obecných (ludo

vých) a občanských na Slovensku.

Podle čl. I. zákona ze dne 23. května 1919, 
čís. 274 Sb. z. a n., vydává se toto nařízení:

Článek I.

Ustanovení zákona ze dne 23. května 1919, 
čís. 274 Sb. z. a n„ nabývají účinnosti pro učitel
stvo působící ua státních obecných a občanských 
školách na Slovensku ode dne 1. září 1919.

Článek II.

Pro učitele dosazené v úřad před vydáním 
zákona z 23. května 1919, čís. 274 Sb. z. a n., 
platí ustanovení tohoto zákona tak, že se jim ne
přetržitá služební doba dovršená přede dnem, 
kdy toto nařízení nabude účinnosti na Sloven
sku, započítá pro zařádění do platů hodnostních 
tříd, do časového postupu a do výměry všech řád
ných a mimořádných služebních příjmů. Při za
řádění do hodnostních tříd a stupňů služného po- | 
čítá se doba ta literním učitelům škol obecných í

a občanských od prvního definitivního ustanovení 
(řádným učitelem) se stálým platem, jež se stalo 
podle dosavadních zákonů na Slovensku platných.

článek 111.

Dokud nebudou zákonem zavedeny zkoušky 
učitelské způsobilosti také pro Slovensko, po
kládá se diplom opravňující podle posavadních 
předpisů k vyučování na maďarských školách 
lidových nebo občanských pro zařádění do slu
žebních skupin a tříd za rovnocenný s předepsa
nou zkouškou způsobilosti pro školy obecné nebo 
občanské, získané před zkušebními komisemi 
k tomu povolanými.

Článek IV.

Všecky předpisy uherských zákonů a naří
zení pozbývají platnosti, pokud ustanovením zá
kona ze dne 23. května 1919, čís. 274 Sb. z. a n., 
odporují.

Zemskými zákony, pokud se jich zákon uve
dený výslovně dovolává, rozumějí se na Sloven
sku dosud platné uherské zákony a nařízení 
o právních a služebních poměrech učitelstva.

Č1 á n e k V.
Funkce, které zákon ze dne 23. května 1919, 

čís. 274 Sb. z. a n., ukládá zemským školním ra
dám, vykonávat! bude úřední orgán v Bratislavě 
určený ministrem školství a národní osvěty.

Článek VI.

Ministr školství a národní osvěty je pověřen, 
aby toto vládní nařízení provedl a za tím účelem 
další opatření učinil.

Švehia v. r„
v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Veselý v. r, Dr. Winter v. r.
Sonntág v. r. 
Hobrtnan v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r. 

Houdek v. r.

Čís. 182.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. března 1920,

jímž se vydávají další prováděcí předpisy k zá
konu ze dne 10. dubna 1919, čís. 207 Sb. z. a n., 

o úrazovém pojištění dělníků.

Podle článků XVIII. až XX. zákona je dne
10. dubna 1919, čís. 207 Sb. z. a n., vydávají se 
tato ustanovení:
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