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mocí pro správu Slovenska, který je předloží se 
svým dobrozdáním ministerstvu veřejného zdra
votnictví Československé republiky y Praze. 
Toto ministerstvo vrátí žádosti, uspořádané podle 
kvalifikace žadatelů, s připojením svých návrhů 
prostřednictvím jmenovaného zdravotnického re
ferátu tomu, kdo konkurs rozepsal, aby se mohly 
vykonati volby a jmenování.
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§3.

Činitelé, jimž podle zákona jmenování pří
sluší, jsou vázáni návrhy, které učiní ministerstvo 
zdravotnictví. Toto ministerstvo může si vymíniti 
právo v jistých případech jmenování schválit!. 
O každém jmenování budiž co nejdříve uvědomen 
zdravotnický referát úřadu ministra s plnou mocí 
pro správu Slovenska.

§ 4.

Jmenování lékařů ve veřejné službě zdravot
nické bez dodržení této služební cesty je neplatné.
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Nařízení toto nabývá platnosti hned a zá
roveň se jím zrušuji všechny předešlé výnosy 
vydané v tomto směru. , i-asiv _

Dr. Šrobár v. r.

Cis. 341.

Vyhláška ministerstva vnitrá se dne
4. května 1020,

že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne
30. března 1920, čís. 252 Sb. z. a «•, kterým se 
vydávají ustanovení o státní vlajce, státních 

znacích a státní pečeti.

V zákoně ze dne 30. března 1920, č. 252 Sb. 
z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní 
vlajce, státních znacích a státní pečeti, vyhláše
ném v částce XLV1II. dne 22. dubna 1920, má 
znít! první odstavec §u 8:

„Státní p e č e f jest dvojí: malá 
a v e 1 k á-‘.

a nikoli „Státní pečeti chová předseda vlády11.

Švehla v. r.

Cis. 342.

Nařízení vlády republiky československé 

ze -ne 4. května 1020
o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona 

o Pensíjním pojištění.

Podle zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. 
a n„ nařizuje se:

§ 1.

Důchodcům podle zákona o petisijaím pojištění 
ze 16. prosince 1906, č. 1. ř. z. z r. 1907, ve znění 
cis. nařízení z 25. června 1914, č. 138 ř. z., a zá
kona z 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n„ jest vyplá- 
ceti příslušným nositelem pensljního pojištění za 
dobu od 1. ledna 1920 až do 31. prosince 1921 
přídavek k důchodu.

§ 2.

(3) Přídavek k důchodu vyměřuje se:
1. 100% náležejícího důchodu starobního, in

validního, vdovského nebo příspěvku vychováva- 
cího, byl-li důchod vyměřen dle 1. neb II. třídy 
služného;

2. 75% náležejícího důchodu starobního, in
validního, vdovského nebo příspěvku vychová- 
vacího, byl-li důchod vyměřen dle III. neb IV. tří
dy služného, a

3. 50% náležejícího důchodu starobního, inva
lidního, vdovského nebo příspěvku vychováva- 
cího, byl-li důchod vyměřen dle V. neb vyšší třídy 
služného.

(2) Nečiní-H však důchod starobní nebo inva
lidní s přídavkem ani 600 K, důchod vdovský 
s přídavkem ani 300 K, zvyšuje se přídavek 
o částku potřebnou k tomu, aby úhrnné požitky 
činily při důchodu starobním nebo invalidním 
600 K, při důchodu vdovském 300'K. Příplatky 
vychovávací (§ 17 a) zákona o pensijním pojištění) 
do uvedených částek se nepočítají.

§ 3.
Doplněný důchod starobní nebo invalidní 

s přídavkem nesmí přesahovati ročně 2400 K, 
důchod vdovský 1200 K, vychovávací příspě
vek dítěte jednostranně osiřelého 800 K, a 
dítěte oboustranně osiřelého 1600 K. Souce, 
vychovávacích příspěvků s přídavkem 
býti vyšší nežli jednostopadesát procent uhrou 
stanoveného pro vychovávací příspěvky v § ly> 
odstavec 3„ zákona o pensijním poilšfěnP P‘!' 
dávky rozdělí se v mezích této nejvyšší vymei. 
na jednotlivé děti stejným dílem. O pfíplatclc 
vychovávacích platí ustanovení § 2.


