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Nařízení ministra s plnou mocí pro správu 
Slovenska

ze dne 23. prosince 1920, č. 4357 adm. re v.,

o úpravě instančniho pořadu v záležitostech, pod
léhajících trestní pravomoci policejního řcáUclství 

v Košicích,

Na základě § 14 zákona ze dne 10. prosince 
1918, č. 64 Sb. z. a n., a vyhlášky ministerstva 
vnitra ze dne 18. prosince 1920, 5. 646 Sb. z. a n., 
o zřízení policejního ředitelství v Košicích, na
řizují:

§ 1.

V přestupkových záležitostech přikázaných 
do oboru působnosti policejnětrestných soudů vy
konává policejní ředitelství v Košicích trestní soud
covskou moc ve smyslu §§ 13, 15 a 16 zák. 51. XX. 
z roku 1901 v prvé stolici pro celý obvod policej
ního ředitelství v Košicích.

§2.

V druhé stolici rozhoduje v těchto záležito
stech župan města Košic a župy abaujtumanské.

§3.

Nařízeni toto nabývá účinnosti dnem 25. pro
since 1920.

Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska: 

Dr. Mičura v. r.

Cis. 672.

Čís. 673.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 17. prosince 1920,

kterýim se Provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, 
čís. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní 

technice.

K provedení zákona ze dne 14. dubna 1920, 
čís. 303 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.

Pro zvláštní praktickou zkoušku uvedenou 
v § 3, odst. 1., zákona zřídí se jedna, je-li toho 
třeba několik tříčlenných zkušebních komisí při 
ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy vždy na dobu ne delší dvou let.

- Komisi (komise) jmenuje ministerstvo veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Každá komise se skládá ze zástupce minister
stva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 
jakožto předsedy a dvou zkušebních komisařů 
vybraných z učitelů a-asistentů lékařských fakult, 
nebo z učitelů státního ústavu pro zubní lékařství 
(§ 1, odst. 1., zákona).

Je-li ustanoveno několik komisí, může mini
sterstvo veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy zaříditi, aby předsedové jejich navzájem se 
zastupovali. Stejné opatření může učiniti o vzá
jemném zastupování zkušebních komisařů.

§ 2.

Předmětem praktické zkoušky jsou veškeré 
výkony na zubech a chrupu, jaké jsou nutný k to
mu, aby se mohla provésti uměl^ náhrada zubův 
a chrupu (§ 4 zákona).

§3.

Přihlášky ke zkoušce podávají se u minister
stva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 
nejpozději 2 měsíce před uplynutím jednoroční 
Ihůty určené v © 3, odst, 1., zákona. Ministerstvo 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy má 
však pokud možno přihlíželi v případech zvlášt
ního zřetele hodných též k přihláškám podaným 
později, avšak před uplynutím zmíněné jedno
roční Ihůty.

K přihlášce je připojili průkazy o nabytí kon
cese (oprávnění) zubního technika, o státní pří
slušnosti a je v ní uvésti adresu kandidátovu. 
Kandidáti,kteří v den vyhlášení zákona ještě ne
měli koncese (oprávnění), musejí mimo to připo- 
jiti ještě výuční vysvědčení.

Současně s přihláškou je zapravifi u mini
sterstva zdravotnictví a tělesné výchovy zkušební 
taxu 250 Kč.

§ 4.

O přihláškách rozhodne ministerstvo veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě 
s ministerstvem obchodu, průmyslu a živností^a 
odevzdá přihlášky kandidátů ke zkoušce Při
puštěných předsedovi zkušební komise. Je-li ko
misí několik, urči ministerstvo, před kterou ko
misí kandidát má zkoušku konati.

Předseda určí čas;a místo zkoušky a pozve 
k ní kandidáta.

§ 5.-
Taxa kandidáta podrobivšího se zkoušce roz

dělí se tak, že připadne předsedovi 100 Kč, zku
šebním komisařům po! 50 Ke a ústavu,^ v němž 
zkouška byla konána, zbývajících 50 Kč.

Nedostaví-li se kandidát ke zkoušce bez řád
ného omluvného důvodu, propadá taxa ve pro
spěch státní pokladny. O tom, je-li tu rádný dů
vod omluvný, rozhoduje předseda.
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Odstoupí-li kandidát od zkoušky již započaté, 
rozdělí se taxa podle odst. 1.

Kandidátům, kteří nebyli připuštěni ke 
zkoušce,- vrátí se taxa.

Š 6.
*

O zkoušce sepíše se protokol, v němž se uve
de její výsledek (slovy: s úspěchem či bez úspě
chu); protokol podepsaný všemi členy komise 
odevzdá se ministerstvu'veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy.

Výsledek zkoušky určí se hlasy zkušebních 
komisařů; při rovnosti hlasů rozhoduje předseda 
komise.

§ 7.

Opakovati zkoušku možno nejvýše dvakráte. 
Předseda zkušební komise určí kandidátu, který 
při zkoušce neobstál, den k opakování zkoušky 
v mezích jednoroční lhůty určené v § 3, odst. 1., 
zákona.

Za opakování zkoušky platí se taxa v téže 
výši jako za zkoušku prvou.

§ 8.

Kandidátům, kteří zkoušku vykonali s úspě
chem, vydá předseda komise vysvědčení podle 
vzorce A.

Za vydání tohoto vysvědčení zaplatí kandi
dát mimo předepsaný kolek do státní pokladny 
100 Kč.

\
Zubním- technikům, kteří podle § 3, odst. 3., 

zákona byli od zkoušky osvobozeni, vydá před
seda komise k tomu určené na jejich žádosťpo- 
danou u ministerstva veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy vysvědčené na vzorci B. 'U

Také za toto vysvědčení zapraví sé mimo 
předepsaný kolek do státní pokladny taxa 300 Kč.

Živnostenské úřady II. stolice jsou povinny 
o každém osvobození zubních techniků od zkouš
ky ihned podati zprávu ministerstvu veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy.

§ 9.

§ 10.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy v dohodě s ministrem obchodu, 
průmyslu a živností.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r, 
Dr. Burger v. r. 
Průša v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Šusta v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r.

Dr. Mičura v. r.

*
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Příloha k nářkem ze dne 17. prosince 1920, 
č. 673 Sb. z. a n.

Vzoreo A.

Zkušební komise pro praktické zkoušky zubních techniků pří ministerstvu 

veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

i

Vysvědčení.
/

Pan fpaní, slečna)... ............ ....... ..... __ _ ___________

zubní technik v............. ......... ................. ................. ...............  vykonav(ši) před pode-

psanou zkušební komisí dnešního dne s úspěchem praktickou zkoušku podle 

§ 3 zákona ze dne 14, dubna 1920, čís. 303 Sb. z. a n., jest oprávněn(a) vykoná

vat! veškery výkony na zubech a chrupu, jaké jsou nutný, aby mohl(a) prové&ti
/ . ' v •

umelou náhradu zubuv a chrupu (§ 4 cit. zákona), a smí užívatí označení „zkou

šený zubní technik*.
81

.............................................., dne________________ 19........ ,

předseda zkušební komise.

zkušební komisar. zkušební komisař.

v

Razítko
ministerstva veřejného zdravotnictví 

a tělesné výchovy.
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FříloJia 1~ nařízení se dne 17. prosince 1920, 
e. 613 Sb. z. a n.

Vzorec B.

Vysvědčení.

Pan (paní. slečna)..............

zubní technik v...............................
byv(ši) výnosem

............ze dne..................L........................... > ^S-..................

podle § 3 zákona ze dne 14. dnbna 1320, i 303 Sb. z. a n, oSvob„zen(a) od vy

konáni zvláštní praktické zkoušky, jest oprávnén(a) vykonávat; veškery vykony 

na zubech a chrupu, jaké jsou nutný, aby mohl(a) prové.ti umélou náhradu zubáv

chrupu (§ 4 cit. zákona), a smi
í užívati označení „zkoušený zubní technik

V. . .
..., dne. .19

předseda zkušební komise.

zkušební komisař.
zkušební komisař.

Bazitko , - ,
mini sterem veřejného zdravotnictví 

a tělesné výchovy.

Zc státní tiskárny v Praze,


