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§ 2.

Odstavec 5. ministerského nařízení ze dne
27. srpna 1873, č. 139 ř. z., se zrušuje.

reakce Wassermannovy a ocenění jejího výsledku 
atd.). Zuejž dále nej důležitější vakciny a sera, 
jejich užívání, význam měr zavedených pro nej- 
užívauější sera, jakož i kriteria čistého sera.

3. § 5.

Počínajíc termínem květnovým uqIiu 1921 
podrobili se bude kandidátům zkoušky lékařské 
(fysikátní) zkoulce z předmětů vyjmenovaných 
v obou ministerských nařízeních shora citovaných, 
pokud tato nařízení vzhledem k §§ 1 a 2 tohoto 
nařízení zůstala v platnosti, a kromě toho ještě 
zkoušce ze sociální medicíny, epidemiologie a 
bakteriologie-serologie.

Rozsah těchto nových zkušebních předmětů 
určuje se takto:

a) Sociální medicína.

Kandidát má prokázati znalost vědeckých 
zásad a zákonných ustanovení týkajících se boje 
proti tuberkulose, alkoholismu a nemocem pohlav
ním. péče o dítě a matku, choromyslné, mrzáky 
(invalidy), děti zaostalé, nemocenského, starob
ního a úrazového pojišťování, jakož i ochranného 
zákonodárství dělnického, bytové hygieny a lidové 
výživy.

b) Epidemiologie.

Z epidemiologie má kandidát prokázati dů
kladnou znalost o vzniku a průběhu epidemií, cest 
in lekcí,druhu epidemii (kontaktní, hromadné,z vody, 
mléka, masa atd.) a epidemiologii jednotlivých 
nemocí. Prokázati má dále, že ví, jaký materiál 
za podezření různých infekčních nemocí zasílali 
dlužno k odbornému vyšetření a kam, jak se 
materiál tento má odebírali a správně zasílali, 
jakož i v jakém stadiu klinickém některé nemoci 
ten neb onen materiál k odebírání se hodí, dále 
má prokázati vědomosti o všeobecných zásadách 
boje proti infekčním nemocem, jak a na jak 
dlouho provésti isolaei, jak gi dluipo počínali 
při desiufekci, udati spolehlivé desinfekční pro
středky, metody odvšivovací a pod., prokázati 
znalost zásad vakcinace a profylaktického 
užívání ser.

Zkouška z předmětů označených v § 4 koná 
se ústné, a to ze sociální medicíny a epidemio
logie pouze theoreticky, z bakteriologie-serologie 
současně theoreticky i prakticky.

§ 6.

Taxa zkušební stanovená v § 15 nařízení ze 
dne 21. března 1373, č. 37 ř. z., zvyšuje se pro 
zkoušku konanou v listopadovém termínu roku 1920 
na 190 Kč, pro zkoušky další (počínajíc termínem 
květnovým roku 1921) na 250 Ké.

§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šeni. Jeho provedením pověřuje se ministr veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
I)r. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Bnrger v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Fainor v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r.
Dr. Brtílík v. r. 
Husák v. r.

Čís. 572.

Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 12. řijna 1920

o zařádění obecních a obvodních notářů na Slo
vensku do skupiny C státních úředníků.

Na základě §§ 1 a 3 zákona ze dne 22. března 
1920, čís. 211 Sb. z. a n., o obecních a obvod
ních notářích na Slovensku, a § .52 zákona ze 
dne 25. led a 1914, čís. 15 ř. z., o služebním 
poměru státních úředníků a státního služebnictva 
(služební pragmatiky), nařizuje se toto:

c) Bakteriologie-serologie.

Kandidát má prokázati, že jest orientován 
v nejběžnější mikroskopické diagnostice, barvení 
obyčejných preparátů, v naočkování kultur, 
v sérologii nechť jest obeznámen s běžnými 
metodami serodiagnostickými (mikroskopické 
agglutinační zkoušky, reakce tuberkulinové, zásada

§ 1.
Obecní a obvodní notáři na Slovensku, kteří 

budou podle’ zákona ze dne 22. března 1920, 
Č. 211 Sb. z. a n., prohlášeni za státní úředníky, 
zařadují se pro časový postup do kategorie G, 
stanovené v § 52 zákona ze dne 25. ledna 
1914, č. 15 ř. z.
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§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provedením jeho pověřuje se ministr vnitra 
a ministr zplnomocněný pro správu Slovenska.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. srpna 

1920 a provede je ministr vnitra a ministr s plnou 
mocí pro správu Slovenska.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Ensdiš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta V. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Čís. 573.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 12. října 1920 

o započtení služební doby obecním a obvodníni 
notářům na S'ovensku a o započtení hodnoty na
turálního bytu nebo příbytečného do jejich služeb

ních požitků.

Čís. 574.
Nařízení vlády republiky Československé 

zs dne 12. října 1920, 
jímž se částečně mění nařízení vládní ze dne ^ 
15. července 1919, č. 400 Sb. z. a n., o zřízeni 
zemědělského ústavu účetnlcko-spravovědného.

Na základě § 14, odst. 1. a 5., zákcína ze 
dne 22. března 1920, č. 211 Sb. z. a n., o obec
ních a obvodních notářích na Slovensku, nařizuje 
se toto:

§ 1. '
Ministr vnitra vrčí, vyslechnu ministra-zplno

mocněného pro správu Slovenska, podle místních 
poměrů, jakou částí se má obecnímu neb obvod
nímu notáři započítíiti hodnota naturálního bytu 
nebo pnbytečného do místního přídavku notáři 
příslušejícího.

§ 2.
U notářů obecních a obvodních podle zákona 

trvale ustanovených pokládá se, pokud jde o za
počtení služební doby do postupu, notářská 
služba za rovnou službě ztrávené ve službě státní.

Požitky těchto notářů budou vyměřeny podle 
celkové služby notářské dle lhůt ustanovených 
v § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. 
(služební pragmatiky), ve znění upraveném člán
kem lib, § 1, zákona ze dne 7. října 1919, č 541 
Sb. z. a n., pro skupinu C, při čemž bude při
blíženo k zákonu ze dne 18. prosince 1919, 
č. 25 Sb. z. a n. z r. 1920.

Stejným způsobem budou ustanoveny požitky 
notářů podle § 15 zákona prozatímně ustano
vených.

§ 3.'

Notáři prozatímně nebo trvale ustanovení 
nemají nároku na započtení válečných let dle 
zákona ze dne 23. července 1919, č. 457 Sb. 
z. a n.

Na základě ^ 90 ústavní listiny ze dne
29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.
Druhý odstavec § 3 nařízení vlády republiky 

československé ze dne 15. července 1919, č. 400 
Sb. z. a n., o zřízení zemědělského ústavu účet- 
nickp-spravovědného, se ve svém nynějším znění 
zrušuje a bude zníti takto:

„Správní výbor ústavu skládá se ze dvou 
členů, jmenovaných ministrem zemědělství, a dal
ších 10 členů, z nichž jmenuje'zemědělská rada 
v Praze čtyři, zemědělská rada v Brně a země
dělská rada v Bratislavě po dvou a zemědělská 
rada v Opavě a civilní správa Po Ikarpatské Rusi 
po jednom. Jmenování právě uvedených 10 členů 
schvaluje ministr zemědělství. Tito členové správ
ního výboru bucTtež vzati v prvé řadě z kruhů 
výkonných zemědělců.u

§ 2.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení; pro- 

věsti je ukládá se ministru zemědělství a financi.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r, 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r- 
Dr. Fajka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.


