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(2) Převedením jeho poveruje sa minister
priemyslu, obchodu a živností v dohodě so zú
častněnými ministrami.
Švehla v. r.
Malypetr v. r.
Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r.
Šrámek v. r.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Bečka v. r.
Dr. Kállay v. r.
Srba v. r.
Dr. Markovič v. r.

106.
Vládně nariadenie
zo dňa 26. mája 1925,
ktorým sa označujú učilištia, ichž vysvedčenia
cele alebo z časti nahraďujú preukaz o učeb
nej době v obchodnej živnosti, po případe na
hraďujú preukaz o predpísanej služobnej
době v obchodnej živnosti.
Vláda československej republiky nariaďuje
podl’a § 14, odst. 4., zákona zo dňa 10. októbra
1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona
pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi):
§ 1.
(') Vysvedčeniami o úspešnom absolvovaní
veřejného alebo právom veřejnosti nadaného
jednoročného obchodného, kurzu alebo štyroch
nižších tried verejnej, po případe právom ve
řejnosti naclanej strednej školy alebo jedno
ročného učebného kurzu, spojeného s niektorou občianskou školou, nahraďuje sa pri pi'eukaze učebnej doby v obchodnej živnosti je
den rok predpísaného zamestnania učňov
ského.
(2) Pokial’ ide o absolventov občianskych
škol na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, pri
ktorých v době ich absolvovania dotyčným
žiakom nebol sriadený jednoročný učebný
kurz, postačí výnimečne miesto vysvedčenia
o úspešnom absolvovaní jednoročného učeb
ného kurzu, spojeného s niektorou občianskou
školou, vysvedčenie o absolvovaní úplnej občianskej školy s voskrz dobrým prospechom
vydané do 15. júla 1927.
(3J Vysvedčenia na odchodnú dotyčných
učilišť buďte opatřené touto doložkou:
„Toto vysvedčenie nahraďuje na základe
§ 14, odst. 4., zákona zo dňa 10. októbra 1924,
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č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pre
územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi) a
vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925,
č, 106 Sb. z. a n., pri preukaze učebnej doby
v obchodnej živnosti preukaz učebnej doby za
jeden rok z celkového predpísaného zamestnania učňovského v obchodnej živnosti."
§ 2.
(i) Vysvědčením o úspešnom absolvovaní
veřej nej, po případe právom veřejnosti nadanej školy obchodnej alebo verejnej, po případe
právom veřejnosti nadanéj strednej školy
(vyššie gymnázium ktoréhokotvek typu,
vyššia reálka) nahraďuje sa úplné preukaz
predpísanej učebnej doby v obchodnej živ
nosti.
(2) Vysvedčenie na odchodnú dotyčných
veřejných alebo právom veřejnosti nadaných
obchodných škol opatřené buďte touto do
ložkou :
„Toto vysvedčenie nahraďuje na základe
§ 14, odst. 4., zákona zo dňa 10. októbra 1924,
č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pre
územie Slovenska -a Podkarpatskej Rusi) a
vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925,
č. 106 Sb. z. a n., preukaz riadneho dokončenia učebného poměru v obchodnej živnosti."
§ 3.
(D Vysvědčením o úspešnom absolvovaní
verejnej alebo právom veřejnosti nadánej ob
chodnej akademie nielen nahraďuje sa pre
ukaz predpísanej učebnej doby v obchodnej
živnosti, ale snižuje sa krom toho tiež v § 14,
odst. 2., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. predpísaná,
aspoň dvojročná služebná doba v obchodnej
živnosti na jeden rok.
(2) Absolventem týchto obchodných akade
mií buďte na roven postavené osoby, ktoré
úspěšně absolvovaly jako riadni posluchači
abiturientský kurz sriadený pri obchodnej
akademii alebo verejnej alebo právom veřej
nosti nadanej škole obchodnej, ktorého organizácia bola ministerstvem školstva a národnej osvěty schválená.
(3) Vysvedčenia na odchodnú týchto ob
chodných akademií a zmienené vysvedčenia
po absolvovaní niektorého svrchu dotknutého
abiturientského kurzu opatřené buďte touto
doložkou:
„Toto vysvedčenie nahraďuje na základe
§ 14, odst. 4., zákona zo dňa 10. októbra 1924,
č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pre
územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi) a
vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925,
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č. 106 Sb. z. a n,, preukaz riadneho dokončenia učebného poměru v obchodnej živnosti a
oprávňuje, ak sú splněné obecné zákonné požiadavky a preukáže-li sa zároveň jednoročná
služobná doba v obchodnej živnosti, k nastúpeniu a provodzovaniu obchodných živností
v § 53, odst. 3. a 4., dotknutého zákona zmienených, na preukaz sposobilosti viazaných.“

mědělstva vobec byť na sklade a předávané,
tedy tiež nie v lékárnách.
§2 .

(1) Len v lekárňach dovolené je mať na
sklade a předávat’ farmaceutické přípravky
bez rozdielu, či sú zhotovené dl’a pravidiel
obsažených v platnom liekopise, alebo dl’a
dišpenzatorií iných zemí.
§ 4.
(2) Z tejto výhody vyňaté sú dietetické a
0) Nariadenie toto nadobudne účinnosti
kozmetické
přípravky, počítej úc k nim i pří
zároveň so zákonom č. 259/1924 Sb. z. a n.
pravky k čisteniu zubov, ako aj chirurgické
(2) Převedením jeho pověřuje sa minister látky obvázovacie, nehtadiac na ich názov,
priemyslu, obchodu a živností v dohodě s mi- všetky druhy ovocných štiav, třeští, výťahov,
nistrom školstva a národnej osvěty.
pást, pokrútok, pomád, lepivých náplastí a
pod., ďalej prirodzené minerálně vody a pro
švehla v. r.
dukty minerálnych prameňov. Z týchto věcí
Novák v. r.
Dr. Beneš v. r.
jedine predmety připravované dl’a predpisov
platného liekopisu alebo obsahuj úce liečivá,
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
vykradené predaju v lekárňach (§3), vykra
Dr. Dolanský v. r.
Bečka v. r.
dené sú predajovému právu lekárieň. Rovnako
Dr. Winter v. r.
Dr. Hodža v. r.
tak
len v lekárňach možu byť na sklade a pře
Šrámek v. r.
Srba v. r.
dávané umele připravené roztoky minerál
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.
nych solí vo vodě, ktoré dFa svojej zovňajšej
povahy rovnajú sa prirodzeným vodám mineDr. Kállay v. r.
rálnym, nie súc však ich nápodobeninami. 107.
Vládné nariadenie
zo dňa 26. mája 1925,
ktorým sa upravuji! práva lekárieň vzhFadom
na obchody s tovarem materiálnym a na iné
živnosti sem paíriace.

Vláda československéj republiky nariaďuje
dl’a § 70, odst. 3., zákona zo dňa 10. októbra
1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zá
kona pre úzernie Slovenska a Podkarpatskej
Rusi) a día § 137 zák. čl. XIV/1876, ktorým
upravené bolo zdravotnictvo:

§ 3.
í1) Len lekárňam je vykradené mať na
sklade a předávat’ liečivá a chemické příprav
ky, ktorých potřebuje ša výlučné k účelom
liečivým.
(2) Věci, ktorých nie leň k liečeniu, ale aj
ináče technicky sa užívá, ponechané sú ob
chodu všeobecnému,’ splnia-li sa zákonné podmienky.
(3) O právě předávat’ liečivá alebo chemické
přípravky k liečivým účelom slúžiace, kto
rých súčasné technické upotrebenie a tým
i predajové právo lekárnikov je pochybným
alebo sporným, rozhoduje podťa potřeby mini
sterstvo veřejného 'zdravotnictva a telesnej
výchovy v dohodě s ministerstvem priemyslu,
obchodu a živností, vyžiadavši si prv dobrozdanie odborne-technického.

§ I(!) Příprava a predaj liekov každého druhu
a každéj formy di’a lekárskeho (zverolekárskeho) předpisu sú vykradené výlučné lé
§ 4.
kárnám.
(2) Přípravky liečivé, o ktorých neni v le- j Za modalit a podmienok v následujúcich
uvedených dovoFuj e sa tiež iným
kární pri ruke lekárom (zverolekárom) k na- ■ paragrafech
obchodom
než
lekárňam na sklade mať a pře
hliadnutiu předpis, dl’a ktoréíio boly připra dávat’ tiež v malorn
věci tuto uvedené len k lie
vené, alebo z ktorého nelzá určité soznať látky čivým účelom užívané:
přípravku liečivého v smere kvalitatívnom a
kvantitatívnom, nesmejú bez povolenia mini
Absinthii herba
sterstva veřejného zdravotnictva a telesnej
Althaeae folia et radix
výchovy po případe v dohodě s ministrem ze
Angelicae radix

