
ROČNÍK IL 1. novembra 1921, ČÍSLO 9.

ZPRÄVY
ŠKOLSKÉHO REFERÁTU V BRATISLAVE.

VÝNOSY.
Česká národná hymna pxi oficielných slávnostiach.

(Číslo 2813 prez. z 19.-X. 1921.)

Z tlače i z ústnych oznámení a sťažností som zistil, že nie snáď len pri školských
slávnostiach neoficielného rázu, ale aj pri slávnostiach oficielných na niektorých, školách, ne

býva po slovenskej národnej hymne spievaná1 alebo hraná česká národná hymna »Kde domov
múj)). — Zjav ten je tým viac do očú bijúci, že v zemiach Českých vždy pri každej slávnosti
či oficieinej lebo neoficiálnej s českou národnou hymnou je spievaná alebo hraná aj národná
hymna slovenská.

Nakladám preto všetkým správam škôl, aby toho dbaly, žeby pri každej oficieinej škol
skej slávnosti po sf.ovenskej národnej hymne spievaná alebo hraná bola aj česká hymna.

Školských inšpektorov žiadam, aby pri návštevám škôl presvedčili sa, či bolo dbané
tohoto výnosu.

Správca školského referátu: Folpreckt v. r.

Výučba štátneho jazyka na školách neslovenských.
(Číslo 59271-1. z 21.-X. 1921.)

Všetkým školským inšpektorátom, vládnemu referátu ev. cirkve, 'biskupskému úradu reform.
cirkve v Bratislave a v Rim. Sobote.

Biskupský vikariát predd imajského dištriktu ev. ref mrkve vo Veľkej Seči uverejnil v

časopise »Református egyház és iskoíla1)) (reformáteka cirkev a škola) v čMo zo dňa 16. októbra
1921 svoj obežník z 10.-X. 1921 číslo 671—921, doslovný preklad ktorého znie takto;

»Všetkým sborom! Za účelom uspokojenia oznamujem, že z príležitosti osobného' vy
jednávania so školským referátom povinné vyučovanie štátneho jazyka v tomto škôl roku bolo
odložené a povinné je tohoto Skok roku len v obciach, národnostne smiešaných, ak je to' aj v tých
možné. O tomto bolo uvedomené aj ministerstvo. — Karol Patay, záat. biskup.»

So zreteľom k uvedenej vyhláške dotyčného biskupského úradu upozorňujem, že v nej
zmienený odklad povinného vyučovania slovenčiny na školách neslovenských školský referát
nepovolil a tak nariadenie zo dňa 27. januára 1921. č. 2698-í. (Vestník min. škôl. a nár. osv.
r, III., č. 6, str. 113—111) zostáva v platnosti. V prípadoch, kde by to bolo nateraz technicky
neprevedlteľné, ponecháva si rozhodnutie školský referát.

Vládny referent- školstva: štefánek v. r.



Sriaďovanie nových učiteľských staníc na neštátnych ľudových školách.
(Číslo 53280-1. z 17.-X. 1921.)

Školským inšpektorátom na Slovensku!

Podľa 12. §-u XXVII. zák. čl. z r. 1907 na notvosriadených učiteľských staniciach ne
štátnych ľudových škôl účinkujúci učitelia len v tom prípade majú nárok na štátne podpory,
jestli k sriadeniu novej učiteľskej stanice obdržáli predbežný súhlas ministerstva školtva a. ná
rodnej osvety.

Z tej príčiny tí udržovatelia škôl, ktorí chcú sriadiť nové učiteľské stanice so štátnou
podporou, povinní .sú vyžiadať si predbežný súhlas ministerstva školstva a národnej osvety.

Ku každej takejto prosbe pripojiť treba:
a) plán už jestvujúcej, prípadne postaviť sa majúcej školskej budovy s presným udaním

plochy jednotlivých učebných siení;
b) hodnoverný výkaz školopovinných (6 —12-ročných), do tejto škody chodiť majúcich

dietok;
c) výkaz o dosavádnych pôžitkoch a štátnych podporách strán1 každej už jestvujúcej

účiteľskej stanice tejto školy;
d) jestli škola štátnej podpory posiaľ nepožívala, pripojiť treba všetky doklady 25. §-om

nariadenia č. 76000-1907 predpísané;
e) konečne výkaz o školských pomeroch patričnej obce, -sostavený dľa 12. odseku 25. §-u

mar. 76000-1907.
Nariadenie toto nech je doručené všetkým udržovateľom neštátnych ľud. škôl s vy

zvaním, aby podľa neho pokračovali."

Počet výliskov výročných zpráv stredných škôl.
(Číslo 53397-11. z 17.-X. 1921.)

Bdlo pozorované, že riaditeľstvá niektorých stredných škôl dávajú tlačiť zbytočne veľký
počet výročných zpráv, ktoré .potom zostanú nepoužité.

Ukladám preto podľa nariadenia ministerstva školstva a národnej osVety zo dňa 20. sep
tembra 1921, č. 87507, riaditeľstvám všetkých stredných škôl a učiteľských ústavov, aby dá
valy tlačiť len taký počet výliskov výročných zpráv, koľko je ich pravdepodobne treba k rozo
slaniu iným úradom a koľko pre žiakov, čo možno ľahko zistiť predehodiacim dotazom u žiakov.
Pre vlastnú potrebu ústvu a prípadné ďalšie Objednávky nech je vytlačený len docela malý
počet.

IV. štátna pôžička — konverzia uhorských váledných požiček.
(Číslo 22184-1. z l.-X. 1921.)

K určitému .dotazu oznámilo sem generálne finančné riaditeľstvo v Bratislave prípisom
zo dňa 30. decembra 1920 č. 154156-XII.-20 toto:

»Oprava, ako treba naložiť s uhorskými dlhopisy válečných pôžičiek podporných spol
kov, spravovaných riaditeľstvami čs. stred, štátnych škôl a pod., obsažená je v zákone o IV. štát
nej pôžičke Československej republiky a o účasti majiteľov rakúskych a uhorských válečných
pôžičiek na jej upisovanie z 24.-VI. r. 1920 č. 417 Sb. z. a n., ďalej v prevádzacom nariadení
k tomu z 27.-VII. 1920 č. 457 Sb. e. a n. a v treťom prevádzacom nariadení k tomu istému zákonu
z 3.-XII. 1920 č. 633 Sb. z. a n.

K tomu poznamenávame obzvlášte toto:
1. Ak nemajú dotyčné fondy potrebných hotovostí k úfpisu IV. štátnej pôžičky, môžu si

opatriť výpožičku (ľombard) u (príslušnej filiálky bankového úradu ministerstva financa, kde
dostanú tiež bližšie informácie v tom obore.

2. Úpisy prevádzajú sa u berných úradov, ktoré dávajú bližšie poučenie a informácie.

Správca školského referátu: Folprecht v. r.

Správca škollsiklého referátu: Folprecht v. r.



. Lehota pre úpisy IV. štátnej pôžičky končí dňa 21. januára 1921.

4. Podľa 12. §-u zák. zo dňa, 24. júna 1920 č. 417 Sň. z. a n. právnické osoby, ktoré nie sú
oslobodené od dávky z majetku podľa zák. z 8.-IV. 1920 č. 309 Sto. z. a n., ale podliehajú dávke
tej imaním nad 25.000 Kčs, povinné sú upísať pôžičku, lleibo inak nedostanú žiadnej inej ná
hrady za válečné pôžičky. Pre ostatných majiteľov válečných pôžičiek hudie v najbližšej dobe
zákonom upravený spôsob prevzatia válečných pôžlčék, tale'výhody nebudú v žiadnom prípade
priaznivejšie než ako je stanovené v zákone o IV. štátnej pôžičke.

5. Úpravu, ako treba naložiť s válečnýml pôžičkami, nie je možno pre oibšírnosť zvlášť
každému dávať. Boly vydané zákony a tie holý všade vyhlásené. Je tedy starosťou každého
správcu dotyčného fondu, aby včas zakročil k záchrane imiania.»

Uvedomujúc o týchto úpravách, žiadam riaditeľstvá a správy škôl, aby všetko potrebné
hoilo hneď zariadené.

Prevádzame výplat do republiky Rakúskej.
(Číslo 2554-prez. z 4.-X. 1921.)

iMimsterstvo školstva a národnej osvety oznámilo sem vynesením zo dňa 14. septembra
1921 č. 9546-prez. toto:

Poštový úrad šekový otvoril si šekový účet pri viedenskej poštovej sporiteľni a môže
.sprositri'edkovať výplaty do Rakúskej republiky ia to alklo platov periodicky sa opakujúcich
{penzií a iných pôžitkov), tak aj platov jednotlivých (platenie účtov a pod.).

Majiteľ účtu, korý obce poukázať určitému percipientovi, bývajúcemu na území Rakú
skej repuM., vyipllní presne podľa platných predpisov šek, ktorého príkaz musí znieť: »Vý
plaita do Rakúskej republiky* na »N» v »X» alebo ak ide o šek hromadný: »Výplata do Rakúskej
republiky podľa priloženého sozn)amu».k A je presne udaná výplatná lehota (nevyplácať pred
...... a pod.), nech je uvedené nápadným spôsobom na ľavom horejšom okraji šeku i soznamu:
»Zvláštné výplatné podmienky (k vlastným rukám, potvrdenie vdovstvia, chudoby alebo život
maloletných alebo chovancov) nech sú na šeku ,a soznamu vyznačené nalepením príslušnej
nálepky, ktorú dodá na požiadanie šekový úrad.Pri vyhotovovaní hromadných šekov je potrebné,
aby stejnorodé poukazy boly vždy pojaté do jednobo soznamu. Za prevádzanie výplat do Rakú
skej republiky bude šekový úrad účtovať poplatky v dvojnásobnej výške tuzemských, t. j. pol
promile provízie z poukázanej čiastky a 20 bal. manipulačného poplatku za každú účelnú po
ložku. Poplatok za zvláštne výplatné podmienky činí za každý jednotlivý poukaz, predpísaný
k vlastným rukám, 10 bal. a za každý poukaz, pri ktorom je potrebné potvrdenie vdovsťva,
chudoby či žitia maloletých alebo chovancov, 20 bal. Dvojnásobná výška týchto poplatkov je
odôvodnená jednak poplatkami, ktoré bude účtovať poštová sporiteľňa viedenská z jednotli
vých poukazov k ťarche šékového úradu, jednak výlohami, spojenými s platením poštovného,
ktoré 'berie na seibä* šekový úrad.

Aby všetky platy dially sta presne, je ďalej potrebné, aby všetky poukazy, ktoré majú
byť vyplatené budúceho toho-iktorého mesiaca (periodických pôžitkov), boly šekovému úradu
doručované najpozdejšie do 18. každého mesiaca. Pri poukazovaní periodických platov prepočíta
šekový úrad Kč na Kr podľa kurzu zo dňa 15. toho mesiaca, ktorý predchádza výplate požit
kov, pri výplate iného druhu podľa kurzu dňa prevedenia príkazu.

Upozorňujem na tento výhodný a ľavný spôsoh prevádzania výplat do- Rakúskej re
publiky.

(Číslo 2755-prez. z 17.-X. 1921.)

Ministerstvo' s plnou mocou pre správu Slovenska oznámilo sem prípisom zo dňa 11.
októbra 1921 č. 13780 odd. adm. prez. novú adresu úradu delegáta Čsl. republiky v Carihrade:
Pér, Rue Tom-Tom, Nr. 31. ,l

Správca školského referátu: Folprecht v. ,r.

Legácia ČsL republiky v Carihrade — nová adresa.

Správca školského referátu: Folprecht v. r,

Správca školského referátu: FolprecM v. r.



Soznam zastupiteľských úradov Československej republiky v cudzine.
(Číslo 2828-prez. z 20.-X. 1921.)

Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, doručilo sem prípisom z 23.-VIII.-21..
'č. 12478 odd. adm. III. sozaiam zastupiteďskýah úradov Československej republiky v cudzine,.
ktorý doslovne podávam:

Stav dňa 1. júla 1921.

Vyslanectvo Československej republiky.
Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister :.

Karol Mečír.

Brussei (Bruxelles),
Rue de Suisse 8 A.

Vyslanectvo Československej republiky.
Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister::Ladeita dos Guararapes 317.

Jan Klecanda-PQaviasa.

Vyslanectvo Československej republiky.
Chargé ďaffaires a. i. Rudolf Kimzl-Jizeraký.,Boulevard Ferdinand č. 22.

legačný radca II. triedy.

Vyslanectvo Československej republiky.
Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister;:15, Avenue Charles Floquet,

dr. Štefan Osuský.
Dánsko:

Kodaň (Copenhague),
Hammerensgfade 4.

Vyslanectvo Československej republiky.
Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister;

Miiroslav PIesinger-Božinov.

Vyslanectvo Československej republiky.
Chargé ďaffaires; Zdenek iFierlinger, legačný

radca II. triedy.
Jultana van Storherg’laan 45.

Taliansko:
Vyslanectvo Československej republiky.

Mimoriadny vyslanec a, splnomocnený minister:
Ph. dr. Vlastimil Kybal.

Via Louisa di Savota 24.

Vyslanectvo Československej republiky.
Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister“Acyana Ouden 9.

Dr. František Chvalkovský.
Maďarsko:

Vyslanectvo Československej republiky.
Chargé ďaffaires a, i. Václav Lejhanec, legačný-

Budapešť,
Akadémia utca 17.

radca II. triedy.

Berlín, Vyslanectvo Československej republiky.
W 10, Raucherstrasse 27. Telefón Nollendorf Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister:

4417, Liitzow 2702. Vlastimil Tusar.
Poľsko:

Vyslanectvo Československej republiky.
Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister:-Moniuszki la.

Konzulárné oddelenie je v Ulica Wielka 33, íProkop Maxa.

Vídeň X1M-2,
Penzinger Hauptsfrasse 11 —13.

Vyslanectvo Československej republiky.
Chargé ďaffaires a. ,i. dr. Róbert Flieder, odbo

rový radca.Cumberlandský palác.

Diplomatické zastúpenie ČeskosJov. republiky.

Belgicko:

Brazília:
Rk) de Janeiro,

Bulharsko:
Sofie (Sofia),

Francúzsko:
Paríž (Paris),

Hollandsko:
Haag (S-Gravenhage),

Rím (Rmna),

Japonsko:
Tokio,

Nemecko:

Varšava,

Rakúsko:



Rumunsko

Bnfearešt, Vyslanectvo československej republiky.
Streda Episcopäei 9. Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister

dr. Ferdinand Veverka.

Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov (SHS):

Belehrad (Beograd), Vyslanectvo Československej republiky..

Kranska 6, 7. Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister

Antonín Kalina.

Spojené štáty Severoamerické (USA):

Washington D. C., Vyslanectvo Československej republiky.
1734 N Street NAV. Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister:

-Dr. Bedrich Štopánek.

Španielsko:

MadrkJ, Vyslanectvo Československej republiky.

Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister:

Miloš Kobr.

Švajčiarsko:

Bern, Vyslanectvo Československej republiky.

Alpenstrasse 29. ;

'

Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister;

dr. Cyril DuSelt.

Švédsko:

Stockbolm, Vyslanectvo Československej republiky.

Rpumlegard Gatan |8A5. Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister;

Vladimír Radimský.
Turecko:

Carihrad (Constantinople), t?rad delegáta Československej republiky.
Péra Rue des Postes 18. Delegát: dr. Rudolf Svetlík.

Apptm. iSt. Márie.
Vatikán:

Rím (Ronia), Vyslanectvo Československej republiky.
Via- Virginio Orsini 15. Mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister;

Ph. dr. Kamil 'Krofta,

Veľká Británia a Írsko:

Londýn (London), Vyslanectvo Československej republiky.
9 Orosíenor Plače SW 1. Mimoiiadny vyslanec a splnomocnený minister;

dr. Vojtech Mastný.

Konzulárne úrady Československej republiky.

Argentína:
Konzulát Československej republiky.

Knnzul: Juraj Max.
Bneaos Aires,

-Čalle Pení 84.

Austrália:
Generálny konzulát Československej republiky.

Generálny konzul: Ph. dr. Juraj Daneš.
Sydney,
40 Bayswaíer Road,
D Hurst.

Honorárny konzulát Československej republiky.
Honorárny konzul: Jozef Urban.

Brlsbane (Queenstand),

Bulharsko
Konzulát Československej republiky.

Konzul: Jozef M. Kadlec.
Varna,
Ulice Karadža č. 3.

Egypt:
Konzulát Československej republiky.

Konzul Antonín Blahovský.
Alexandria,
Hotel »Metropol
Rue Averoff 14.

Estónsko:
Konzulát Československej republiky.

Konzul; Václav Čech.
Reval,



Rrancťtzsiío:

Paríž (Paris), Generálny konzulát Československej republiky.
15, Avenue Charles FloqueL
Lyon,

Generálny konzul: Vojtech Vaníček.
Konzulát československej republiky.

Konzul: Antonín Holý.8 Rue Boissac.

Borabay, Konzulát Československej republiky.
Konzul: Ph. dr. Otakar Pertold.Malabar Hill 56-58,

Walkeshwar Road.
Colombo (Ceylon), Honorárny vícekonzulát Československej republiky.

Honorárny vícekonzul: Karol Havránek.
Taliansko;

Generálny konzulát Československej republiky.
Generálny konzul: Ján Seba.

Miestokonzulát Československej republiky.
Miestokonzul: Alois Procházka.

Konzulát Československej republiky.
Konzul: Jaroslav Lipa.

Terst (Trieste),
Via Miramare 29.

Janov (Geneva) 8,
Via Balbi 22, Interno 4.

Milán (Miláno),
Via vincento Mbnti 26.

Honorárny konzulát Československej republiky.
Honorárny konzul; J. Koerting.

Yokohama,

Konzulát Československej republiky.
Konzul: Dr. ing. Bohuslav Ryznar.

Montreal One — Canada,
209 Drummond Street.

Litva:
Konzulárna agenda Československej republiky.

Honorárny miestokonzul: Jaroslav Galie.

Zastupitelský úrad Československej republiky.
Konzul: Josef Košek.

Riga,
Školná 34.

Generálny konzulát Československej republiky.
Generálny konzul: Hugo Vavrečka.

Generálny konzulát Československej republiky.
Generálny konzul: Antonín Šoupa.

Konzulát Československej republiky.
Dočasne vedie; Dr. Václav Podiipský, miestokonzul

Konzulát Československej republiky.
Dočasný správca: Dr. K. Lochner, miestokonzul.

Miestokonzulát "Československej republiky.
Správca: Zdenek Tobek, konz. attaché.

Miestokonzulát Československej republiky.
Dočasný správca: Josef TubI, kbns. tajomník.

Konzulát Československej republiky.
Konzul: Konštantín Sedláček.

Alter Wall 69—71.

Drážďany (Dresden),
Wienerstrasse 13.

Berlín.
W 10 Hildebrandstrasse 11.

Brémy (Bremen),
Bahnhofstrasse 29-11.

Dortmund,
Hiltropwall 9.

Frankfurt n/M.,
Goéthestrasse 2-1.

Kolín n/Ŕ. (Kôln a/R.),
Liibeckerstrasse -.
Telefón B 1491.

Lpsko (Leipzig),
Georgiring 8.

Miestokonzulát Československej republiky.
Dočasný správca: Adolf Schneider, kons. tajomník

Konzulát Československej republiky.
Generálny konzul: Bohuslav Beneš.

Miestokonzulát Československej republiky.
Konzul: Frant. Skarnitzl.

Mníchov (Miinchen),
Briennerstrasse 9..

Norimberk (Niirnberg),
Konigsstrasse 52-1.

Konzulát Československej republiky.
Správca: Dr. Frant. Duchek, miestokonzul.

Saská Kamenica (Chemnitz),
Helenstrasse 54.

Konzulát Československej republiky.
Správca: Emil Kubelka, miestokonzul.

Vratislav (Breslau),

Východná India:

Japonsko

Kanada

Lotyšsko:

Nemecko:

Kovno,

Hamburk (Hamburg),



Generálny konzulát Československej republiky.
Generálny konzul; iDr. Jllji Poŕízek.

Hafenstrasse 22.
Telefón č. 183 mezimest.

Poľsko;
Konzulát Československej republiky.

Dočasný správca: Jozef Šedivý,
Konzulát Československej republiky.

Tit. konzul: Frant. Štilip.
Konzulát Československej republiky.

Konzul: Dr. Jan Glos.
Vícekonzulát Československej republiky.

Správca: Dr. Juraj Zedwitz, kons. attaché.

Krakov,
Skaleczna 10.

Lvov.

Poznaň,
Platz Sapiežynski Nr. 8.

Tešín.

Generálny konzulát Československej republiky.
Generálny konzul: Dr. Jindr. Stareli.

Viedeň XIIJ/2,
Penzinger Hauptstrasse 11—13,
Cumberlandský palác.
Šíýrsky Hradec (Graz), Miestokonzulát Československej republiky.

Dočasný správca: Jaroslav Paíiier, miestokonzul.
Miestokonzulát Československej republiky.

Dočasný správca; Jindr. Lang, konz. radca.
Linec (Linz).

Konzulát Československej republiky.Galatz,
Strada Domnaasca 105.

Kluž.
Konzul: Dr. Frant. Kadeŕábek.

Konzulát Československej republiky.
Konzul: Ph. dr. Jan jirásek.

Černovice. Miestokonzulát Československej republiky.
Dočasný správca: Thebdor Špinka, konz. tajomník

Rusko a Okrajové štáty:
Honorárny vícekonzulát Československej republiky.Batum,

Komarovská ul. 10/2.

Tiflls.
Honorárny vícekonzul: Jaroslav Kuhn.

Honorárny konzulát Československej republiky.
Honorárny kbnzul; Jaroslav Svatoš.
Konzulát Československej republiky.Vlatílvostok,

Svetlanskaja 38, Vedie: Dr. Pavlíček.
Grécke:

Generálny konzulát Československej republiky.Solun,
Generálny konzul: Dr. Kvétoslav Gregor.6 Rue Misrachi.

Belehrad (Beograd),, Generálny konzulát Československej republiky.
Generálny kbnzul: Jan Matéjček.Knjaž Miloša Velikog ulica č. 37.

Lublaň (Lubljana), Konzulát Československej republiky.
Generálny konzul: Dr. Otokar Beneš.Na Bregu 8.

Sarajevo, Konzulát Československej republiky.
Konzul; Dr. Jindrich Andrial.Careva 26.

Konzulát Československej republiky.Spíií (Dalmaole),
Poljana Princa Regenta 2.

Záhreb (Zagreb),
Konzul: Gustáv Hefman.

Konzulát Československej republiky.
Jurišičova ul. 21. Konzul: Ondrej Puk!.

Generálny konzulát Československej republiky.
Dočasný správca: Ph. dr. Borivoj Prusík, kbnzul.

Konzulát Československej republiky.
Konzul: J. F, Smotánka.

Konzulát Československej republiky.
Konzul; Albert Mamatey.

New York,
31 East 17 Street.
Chlcago III,
108/S La Šalie.
Pittsburgh,
230 Fifth Avenue.
San Francisco Gal.,
244 Kearny Street.

Konzulát Československej republiky.
Konzul: Otakar Suchan.

Opoli:

Rakúsko:

Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov (SHS):

Spojené Štáty Severoamerické (USA):

Rumunsko



St. Louis Mo„ Konzulát Československej republiky.
816 Olive Street.
Omaha Neb, Konzulát Československej republiky.

Konzul: Stanley Šerpáa.
Konzulát Československej republiky.
Konzul: Dr. Bohuslav Bartošovský.

317—320 W. O. Bldgt,
Cleeveland (Chio),
803 W. Superíor Avenue.

Švajčiarsko:
Curych ÍZurich),
Seefeldsírasse 65.

Konzulát Československej republiky.
Konzul: Jullus Brabec,

Uruguay
Montevideo, Konzulát Česlooslovenskej republiky.

Honorárny konzul; Frant. Smolka.’Cassilla 814.

Liverpool. Konzulát Československej republiky.
Konzul: Bedrich Vraný.

Do cudziny potrebné je adresovať tiež francúzsky. Adresy vyslanectva znejú:
Légation de la Republique TdiécosílOTaque

a
Adresy konzulárnych, (úradov znejú;

(Vice) Consulát général de la Republique Tchécoslovaque

Správca, školského referátu: ľdpnAt v. r.

kačnej čiary ua definitívne hranice.
(Číslo 2463 prez. zo 20. X. 1921.)

(Ministerstvo školstva a národnej osvety oznámilo sem vynesením z 15. IX. 1911. čisto
0626 prez, toto;

V XVI. zasedani medrinárodnéj roziiranicovacej komisie čsl.-pouskcj v Moravskej Ostra
ve dňa 2. června 1931. boly určená definitívne hranice Oravská.

V XVII. zasedaní medzinárodnej rozhraničovaccj komisie ičsl.-poískej v iMoravskej Ostra
ve dňa 4. ičervenca boly určené definitívne hranice Tešínska,

Poloha definitívnej hranice na Tešínsku a Oravskú je patrná z pripojenej prílohy.
Prípisom predsedu tejto komlssie podplukovníka Ufílera zo dňa 3. června todio roku číslo

114-C, medzinárodná komisia (žiada, aby zúčastnení komisári interesovanýoh Štátov postarali
sa pri svojich vládach o to, žeby na Oravskú vojenské stráže holý stiahnuté ® demarkačnej čia
ry na definitívnu hranicu.

Pre Tešínsko usniesla sa medzinárodná komisia na podobnej výzve v XVII. zasadnutí
dňa 4. červenca 1921 číslo 146-C podobného obsahu ako vyššie zmienený pre Otravu a žiada,
stiahnutie stráiže aj na Tešínsku na definitívnu hranicu.

(V oboch prípadoch sú čsl. i polský komisár v medizinárodnej roztwunicova.cej komisii
úplne jednotného názoru v prospešnosti tohoto nanesenia medzinárodnej komisie.

Po prevedenom obsadení dafinitŕmych hraníc bude môcť vláda hneď upevniť svoju
svrchovanosť v hraniciach jej ustanovených.

'Omedznikovanie (týchto hranie .je v prúde.
Ministerstvo školstva a národnej - osvety dávajúc o tomto vedeť, ipodotýká, že pravdepo

dobne v krátkej dobe ustanovená bude v dohode s polskou vládou spoločná prejímacda komi
sia, aby ustanovila deň a hodinu, ako aj podmienky pre stiahnutie stráži na novú hranicu a
prevzatie územia do správy toho-ktorého štátu (pre čSI. (Republiku ide hlavne o prevzatie obcí
Hladovky a Suchej Hory).

iNakoľko by snáď pri tomto prejimaní bolo treba nejakého opatrenia v dboru tamojšej
pôsobnosti, nech je zariadené potrebné.

(Súčasne upozorňujem, že si možno za hotová objednať mapky politického rozdelenia
Tešínska a Oravy priamo u čsl. delegácii, komisii pre stanovenie hraníc československo-pol
ských v Moravskej Ostrave, Anderková ul. č. 8.

VsPiá Británia a Írsko:

Deímitivná hranice čst-poiské na TeSinskn a Orave. Stiahnutie pohraničných stráži a demar-

Správca školského referátu; Fotjpncht v. r.

a



(Príloha k č. 24ó3-prez. z 20. X. 1921.)

S o z u a m okresov a obcí, prtpadiých z Tešíuskefeo Sliezska Československej Republike.

I. Mestá s vlastným štatútom:
Frýdek.

2. Celé sodné okresy:
Bohumín,
Sliezska Ostrava
Frýdek.

Fryštát celé katastr. obce:
Katastrálna obec
Albrechtice

Miestna obec Poznámka
Albrechtice

bez nepatrnej časti za OlšouDarkov Darkov
Dematrovice
Koukolná

Dematrovice
Dematrovice
Marklovice
Dolná Suchá
Dombrová
Frýštát

Dolné Marklovice
Dolná Suchá

bez severových. časti so školou

Dombrová
Frýštát
Frýštát, Dolné predmestie
Frýštát, Horné predmestie
Horná Suchá

Frýštát
Frýštát
Horná Suchá
KarvináKarviná

Šolca
Lazy

Šolca
Lazy

OlŠOt!bez nepatrnej časti zaLouky
Orlová

Louky
Oriová

Petrovice
Poremba

Petrovice
Poremba

Prostredná Suchá
Prstná

Prostredná Suchá
Prstná

Ráj Ráj
Staré Mesto
Stonava

Staré Mesto
Stonava

Závajda Závada
Ďalej čiastky katastrálnych obci
Horné Marklovice juhozápadný cíp

osada Mizerov
Marklovice
Žebridovice
Kačice

Dolné Žebridovice
Dolné Kačice osada Podsvinasovice

osada PodsvinasoviceKačiceHorné Kačice

Katastrálna obec
Brandejs Český Tešín

Český Tešín
Dobratice

Kamenec
Bukovice
Dobratice Dobratice

Dolné Bludovice
Dolná Datyňa
Dolné Domaslovicc
Dolné Domaslovicc
Dolné Domaslovicc
Dolná Lišná

Dolné Bludovice
Dolná Daíyňa
Dolné Domaslovicc
Kocurovlce
Volovec
Dolná Lišná

Šebišovice
Šebišovice
Šebišovice
Tošonovice
Tošonovice
Tranovice
Tranovice
Dolný Žukov
Guty

Dolné Šebišovice
Horné Šebišovice
Pitrov
Dolné Tošonovice
Horné Tošonovice
Dolné Tranovice
Horné Tranovice
Dolný Žukov
Cuťy
Hnojník Hnojník

3. Zo súdného okresu

4. Zo súdneho okresu Tsšíisskébo celé katastr. obce:
Miestna obec Poznámka



katastrálna obec miestna obec poznámka
Horné Domaslovice
Horný Žukov

Horné Domaslovice
Horný Žukov
Hradište
Chotebuz

Hradište
Chotebuz

Lhota Chotebuz
Chotebuz
Kojkovice
Konská

bez nepatrnej časti na pravom*
brehu OlšePodobora

Kojkovice
Konská
Lhota Komorná
Mistrovice

Lhota Komorná
Mistrovice
MistroviceKoňakov u Tešína

Mosty u Tešína
Nebory

Mosty u Tešína
Nebory

Ropice Ropice
Smilovice
Rakovec
Rieka

Smilovice
Smilovice
Smilovice

Stanislavovice
Šibice

Stanislavovice
Šibice bez nepatrnej časti na pravom

pravom brehu Olše.Šumbark
Trlíčko
Trlíčko
Trinec

Šumbark
Dolné Trlíčko
Horné Trlíčko
Trinec

Trítež Trítež
Velopolí
Životice

Velopolí
Životice

Ďalej čiastky katastrálnych obcí
Bogušovice na ľavom brehu Olše.

na ľavom brehu Olše.
Pastvisko
ŠibiceBlogotice

Pogvizdov
Puncov

nepatrná časť na ľavom brehu
Olše.

Pogvizdov
Puncov

Horná Lišná Horná Lišná

poznámkakatastrálna obec
Bočonovice

miestna obec
Bočonovice
Bukovec bez nepatrných častí pozemkov^Bukovec

Bystrica Bystrica
Dolná Lomná
Horná Lomná
Hrádek

Dolná Lomná
Horná Lomná
Hrádek
Karpentná
Košarisko
Jablunkov
Jablunkov
Jablunkov
Lyžbice

Karpentná
Košarisko
Jablunkov
Belá Purkrechtná
Písečná
Lyžbice
Milikov Milikov
Mosty u Jablunkova
Návsí

Mosty u Jablunkova
Návsí

bez malej části pozemkov.Nýdek Nýdek
Oldrichovice
Písek

Oldrichovice
Písek

Týra Týra
Vendryne Vendryne
Ďaľ.ej ičiasltd katVrstráilpych obcí
Ustroň nepatrná časf.

osada Hrčaya
Ustroň

Javorinka Javorinka

Zo župy Oravskej pripadá Českoslov. republike:
1. Celé politické okresy: Dolný Kubín,

Námestovo,
Tvrdošín.

5. Zo súd. okresu Jablunkovského ceľé katastr. obce:



2. Z okresu Trstená;
a) Veľká obec: Trstená bez nepatrnej Časti.

b) Celé notáriáty: Hladovka s obcami Hladovka,
Suchá Hora.

Liesek s 'obcami Liesek,
Brezovica,
Čimhová,
Vitanová.

Útsie s obcami Ústie,
Hámry,
Osada.

c) Z notáriátu Dolná Lipnica’: časť katastrálnej obce Dolná Lipnica (dva od seba, oddelené
úseky). . ,

(Príloha k č. 2463 prez. z 20. X. $21.)
PREHĽAD

miestnych mien v českej, Sliezskapoľskej a nemeckej reči k soznamu okresov a obcí pripadiých zo

Tešínskeho Československej republike.

Česky: Polsky: Nemecky;
”01brachcic<Albrechtice Albersdorf

Belá Purkrechtní
Blogotice

Biala Burgrecht
Blogotitz

Biaía Zamkova
Btogolice

Bočoňovice
Bogušovice
Bohumín

Botzohowitz
Boguschowitz
Oderberg

Boconowice
Boguszowice
Bogumin

Brandejs
Bukovec
Bukovioe
Bystrice

Brandys
Bukowiec
Bukowice
Bystrzyca

BransJeis
Bukowetz
Bukowite
Bystraite

Český Téšín
Hárkov

, Czenski Cieszyn
Darków

Tschech. Teschen
Darkau

Détmarovíoe
Dobratice

Dzieémairoiwdce
Dobracíce

Dittmannsdorf
Dobrátite

Biedowice Dolné
Datynie Dolné
Domaslowice Dolné
Kaczyce Dolné

Niederbludawitz
Niederdattin

Dolní Bludovice
Dolní Datyné
Dolní Domaslovice
Dolní Kačice

N iederdomaslorvvitz
Niederkatschátz
Niederlischna
Cnterlomna

Leszna Dolná
Lomná Dolná

Dolní Lišná
Dolní Lomná
Dolní Marklovice
Dolní Suchá

Markloiwice Dolné
Suchá Dolná

Niedannarklowitz
Niedersuchaíu

'
Szehiszoiwicze Dolné
Cierlicko Dolné

Dolní Šebišovice
Dolní Trlíčko
Dolní Tošonovlcc
Dolní Tŕanovice
Dolní Žebŕidovicc
Dolní Žukov

Niederschôbi schowitz
Niedertierlitzko

Toszonowloe DoMe
Tuzanowice Dolná
Zehrzydowice Dolné
Zuków Dolný

N i edertoscbonowítz
Ni edertrzanow i tz
N i ede rs e ibersdorf
Niederzukaiu
Dombran
Friedek
Freistadt

Dombrová
Frýdek

Dabrawa.
Frýdek

Fryštát Frysztat
Niedervoľstadt
Freistadt

dolní 'predmestí
Fryštát

dolné predaníesoie
Fryzstát

horní predmestí
Guty

horne predinieáoie
Guty

Obervorstadt
Gutt.y

Hnojník HnojnikGnojnik
Horní Domaslovice
Horní Kačice

Oberdolmaslawitz
O'berkatsehite
Obarlischna

Domaslowice Górne
Kaczýce Gónne

Horní Lišná
Horní Lomná

Leszna Gama
Lomná Góma Oberlomná



česky
Obermarfclowltz
Obersuchau

Marklowioe Góme
Sucha Góma

Horní Marktovice
Horní Suchá

Oberschôbisowátz
Obertoschonorwite
Obertiertitzfco

Horní Sebdšovice
Homi Tožonovíce
Hôrni TrffSko

Szebiszowice Góme
Toszonorwice Góme
Cierlicko Góme
Trzanowlce Góme
Zuków Gómy

Obertrzanowtlte
Oberzukau

Horní Tŕanovice
Horní Žukov

GrudekHrádok
HradóSté
Hrdava
ChOtébux
Jablumkov
Javofinku
Kačice

Gródek
Grodischoz
Hrczawy

Grodzílszczo
Hrczaiwy

KotzObendz
JaWamkan

Kocodetíz
JáWónków
Jaworzynka
Kaczyce
Kamienáetz

.Jaworzínka ‘

" v ’

Kattsohitz
Kamenec
Karpentná
Karvina

Steánplatz
Karpentna
Karwin

Karperataa
*

• Karwina
Kocmcvice
Kojkovice

Koťwrofwdte
Kojkowítz

Kocurorwice
Kojkowica
Koniaków przy Ciesz.
Koňska

KoĎákov u TjSSíam
Koftskó.

Koniakait bei Tesch.
Konskau

Koäafisko
Koukelná:
Lazy

•Koszarzisk
Konkotaa
Lazy

Koszarzyska
Kakolna
Lazy

Lhota Aílodial Elgoth
Cameral Elgoth
Lonkau

Ligotá AlocHalna
Lhotka Komorní
Lanky

Ligotka Kameiralna
Laici

Lyžhice LischbitzLyžbice
Marklovice
Milákov

MarMowitz
MílMkan

Marklowice
MEików

Mistŕovice
Mlzerov

Mistrzawice
Mizerów

Mistzowltz
Miserau

Mosty u Jablunkovu
Mosty u Tčšína

Mosty przy Jablunkowic
Mosty przy Cieszyme

Mosty bei Jabhinkau
Mosty ibei Teschen

Náŕvsí Nawsi.Nawsie
Niebory
Nýdek

Nébory
Nýdek

Niebory
Niedek

Oldŕichovice
Orksrvá

OMrzychofndtz
Orlatt

Oldrzychowjce
Qrlowa

Pastvisko;
Peferovice
Pisečná

Paatvvd.sk
Petrowitz
Pioseczna
Piesek

Pastrwisko
Pietrorwice
Pioscezna.
PiesekPlsek

Pitrov PátramPitrów
Podobora TMergartenPodobora
Podsvinasovice
Pogviadov

Podswmasowiiz
Pogiwizdotu

Podswinasorice
Pogwáadóv

Poremba PorembaPoroba
Prostrední (Suchá
Prstná

Sucha Posrednía
Pierána

Mittelsnchan
Pksrsna

Puncov
Ráj

Pimzau
Roy

Pumców
Raj

Rakowetz
Ropitz

Rakovec
Ropice
Reka

Rakowiec
Hopica

RzekaRzeka
Sezská Ostrava
Smilovice

Schles. Ostra-u
Smilowitz

Szl. Ostrava
Smilowice
Stanislowlce
Staré Miasto
Stonawa

Stanislofwitz
Altstadt

Stamslavovice
Staré M&sto
Stomava Steinan

Schôbiscbowite
Schlbite

Sebôšovíce
Sibice

SzeMszowice
Sdhica

NemeckyPol&ky



Nemecky
Solza
Scímmibapg
Tos-choiKwita
Tierlitzko
Trzanowitz
TTzynicte
Trzyticscii
Týra
Ustroň
Wendrin
Wielopoli
Wolo'vvetz
Zawada
Seibersdorl
Ziwotitz

Česky:
Soica
Suouhaa-k
Tošanovice
Tiflfôko
Tŕaaiof\r íce
Tŕinec *
Tŕítéž
Týra
Ustroň
Vendryne
Vélopo-11
Voiovec
Závada
Žebíidovice
Životice

Polaky:
Soloa
Ssatoíbark
Toszono'W'ic-e
Cierlícko
Itezamvwice
Trzynioe
Trzyciesz

i Týra
Ustroň

Wielopole
Woíowiec
Zawaxla
Z-ebľzydowice
Žywocice

Časť informačná.

Finančná administratíva školského referátu.

Školská administratíva je vlastne správa celého školského aparátu, v ktorej riešia a vy

bavujú sa záležitosti, týkajúce sa pedagogických, vecných, právnych a osobných otázok patria
cich ku školstvu.

Nakoľko dovoľuje právo školského referátu, väčšinu týchto otázok rieši sám, ale v zá
sadných otázkacli rozhoduje minister školstva a národnej osvety.

Mienime podať niekoľko vysvetliviek strán finančnej administratívy.
Čoho sa má pridržať učiteľstvo, správy škôl a školské inšpektoráty pri podaní žiadosti

o pôžitky, honoráre atď., alebo v prípade nejakej zmeny v pôžitkoch? Toto je potrebné vedieť,
aby administrácia nejakou chybou z nevedomosti, alebo z príčiny nedostatočného vystrojenia žia
dosti hatená nebola. Čím zretedlnejšie napíše učiteľ svoju žiadosť, z ktorej na prvý pohľad
vidieť, čo patričný žiada a čím dôkladnejšie vystrojí svoju žiadosť potrebnými prílohami, tým
rýchlejšie bude vybavená, lebo netreba ju posielať zpät k doplneniu alebo vyjadreniu.

1. Nastúpenie učiteľskej služby.

Po obdržaní vymenúvacieho dekretu oznámi správa školy školskému inšpektorátu: kedy
patričný učiteľ nastúpil službu a či má byt in natura alebo nie.

Školský inšpektor k tomu ešte dodá: v ktorý deň složil sľub a pri ktorom bernom úrade
majú mu byť poukázané pôžitky.

Okrem týchto dát potrebuje okresným súdom overený preklad diplomu, poťažne hodno
verný odpis vysvedčenia dospelosti, domovský list*) a rodný list. Tieto prílohy však majú byť
priložené už pri žiadosti o stanicu.

Tu treba pripomenúť, že pôžitky poukazujú sa vždy odo dňa složenia sľubu, je tedy v
záujme učiteľov, aby sa hneď ustanovili v patričnom školskom inšpektoráte k složeniu sľubu, keď
obdržia vymeuovaci dekret. Toto však neznamená, že po složení sľubu môže sa vrátiť domov a po
tom kedysi o týždeň po termíne, určenom v dekrete, nastúpi službu. V tomto prípade smerodajné
je nastúpenie. Zásadou zákona je: čo je výhodnejšie pre štát, to treba použiť.

Rozhodne ale odporúčame, aby složenie sľubu a nastúpenie služby stalo sa do prvého dňa
mesiaca, lebo jestli složí sľub na príklad 6. septembra, tým dňom poukáže sa mu len plat, a
(jestli nemá bytu in natura), tiež i ostatné drahotné prídavky patria mu až do prvého dňa nasle
dujúceho mesiaca, tedy v tomto prípade od 1, októbra.

Jestli je učiteľ ženatý, pripojí aj rodinný výkaz.

*) Len do Československej republiky príslušný môže byt vymenovaný do štátnej služby.



Keď je učiteľ, učiteľka, detská opatrovateľka, alebo učiteľka ručných prác preložená so
štátnej školy na druhú štátnu, alebo z cirkevnej školy na štátnu, pôžitky prepoukážu sa im len na
novú stanicu s prípadnou zmenou v miestnom prídavku.

Keď obdrží patričný vymenovací dekret, nech sa hneď prihlási u správy patričnej školy,
ktorá nastúpenie učiteľovo oznámi školskému inšpektorovi a ten zase školskému referátu. K to
muto oznamu ovšenr pripojí učiteľ: svoju poslednú platovú poukážku s podotknutím, či pri novej
stanici má byt in natura, alebo nie a tiež i prípadnú zmenu v rodine.

Jestii učiteľ zaujme novú stanicu až po 1. na pr. 6. októbra, požitky na predošlej stanici
zastavia sa mu až 31. októbra a nové poukážu 1. novembra.

Mnohí učitelia, ktorí prejdú s cirkevnej školy na štátnu, poďakujú sa na predošlej stanici
koncom mesiaca, povedzme 31. novembra, a na novej nastúpia až po 1. na pr. 2. decembra. V
tomto prípade je učiteľ rozhodne ukrivdený, lebo na starej stanici zastavené sú mu pôžitky;
Štátne doplnky koncom mesiaca v ktorom nastúpil, tedy 31. decembra, ale cirkev prestane mu
vyplácať miestne prídavky už 31. novembra. Takýmto spôsobom na tento mesiac, okrem štátneho
doplnku, nedostane učiteľ ničoho.

Zmena v pôžitkoch učiteľov nastane v týchto prípadoch

a) Po uplynutí jednoročnej začiatočníckej služby.

V tomto prípade učiteľ podá si žiadosť úradnou cestou na školský referát, v ktorej žiada
poukázanie miestneho prídavku. Žiadosť (nekolkovaná) podaná má byť dvoma mesiacmi vopred,
aby likvidatúra včas bola upravená likvidovať miestny prídavok. Tedy keď učiteľ prvý kráf na
stúpil službu, na pr. 1. septembra 1921., v prvej polovici júla 1921 musí podať žiadosť, aby mu
od 1. sept. 1922 raidne bol poukázaný a likvidovaný miestny prídavok. K žiadosti priloží: poslednú
platovú poíikázku a súčasne oznámi, či nenastala zmena pri ubytovaní, totižto či má byt in natura
alebo nie.

b) Keď obdrží vysvedčenie uspôsobilosti.

Podá si žiadosť o zaradenie do platovej triedy.
Prílohy: posledný poukaz, vysvedčenie uspôsobilosti v originále alebg v odpise okresným

súdom overenom.

c) V prípade ženby učiteľa alebo vydaju učiteľky.
V žiadosti túto rodinnú zmenu oznámi úradnou cestou školskému referátu.
Prílohy: posledný platový poukaz, sobášny list, potvrdenie, akého zamestnania je manžel,

resp. manželka.
Vybavenie: Jestii je manželka učiteľkou, ostávajú mu pôžitky nezmenené, ale jestii je len

vedúcou domácnosti, budú mu poukázané drahotné prídavksr podľa II. triedy, a jestii je vdovou s

dietkami, i na tie sa vezme zreteľ.
Keď sa učiteľka vydá, zmení sa jej len meno, ale pôžitky nie. Na základe oznámenia tej

to zmeny likvidatúra likviduje pôžitky na nové meno.

d) Jestii sa učiteľovi narodí dieťa,

Oznámenie zmeny úradnou cestou.
Prílohy: posledný platový poukaz a rodný list narodeného dieťaťa.
Vybavenie: Ženatý učiteľ len na 6 dietok dostane drahotný prídavok, vdovec na 7. Na

nezaopatrené dievčatá do 24. roku a na chlapcov do 21. a jestii študujú, priloží ku žiadosti potvr
denie patričnej školy, do 24. roku inkluzive. Vydatá učiteľka, ktorej muž je v nejakej službe,
alebo vôbec je práceschopný, na drahotné prídavky pre deti nároku nemá.

Zvýšenie druhotných prídavkov stane sa prvým dňom nasledujúceho mesiaca po zmene.

e) V prípade smrti alebo osamostatnenia niektorého člena rodiny.
Oznámenie zmeny školskému inšpektorátu.
Prílohy: Posledný poukaz platu, smrtný list zomrelého člena rodiny, rodinný výkaz a pri

osamostatnení dieťaťa oznámenie, od ktorého dňa stalo sa samostatným.
Vybavenie: Sníženie druhotných prídavkov od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po

zmene.

2. Preloženie.

3. Zmena pôžitkov



f) Keď ie učiteľ vymenovaný za správcu školy.

K žiadosti o vymenovanie za správcu priloží učiteľ: Posledný platový poukaz, ďalej ozná
menie, koľko triedna je škola, na ktorej chce byt vymenovaný a či tam má správca byt in natura.

Školský inšpektor údaje učiteľa potvrdí a pošle školskému referátu.
Vybavenie; Keď je vymenovaný dňom v dekrete určeným, zastavené mu bude vyplá

canie plného miestneho prídavku a miesto neho poukázané 75 procentov; jestli nemá bytu in na
tura, poukázané mu bude bytné a správcovský honorár.

g) Keď postúpi učiteľ, učiteľka, dets. opatrovateľka, učiteľka ženských ručn. prác do vyš
šej platovej triedy alebo stupňa.

Stačí nekolkované oznámenie nároku s krátkym odôvodnením a to najpozdejšie do 15.
predposledného mesiaca pred dňom nápadu práva; tedy jestli má postúpiť na pr. 1. februára 1922,
oznámenie pošle do 15. decembra 1921.

Prílohy: Posledný platový punkaz priloží patričný učiteľ a kvalifikačnú tabuľku školský
inšpektor.

Vybavenie: Pri postupe do vyššieho stupňa zvýšia sa len stále pôžitky ale pri postupe do
vyššej triedy stále pôžitky a drahotné prídavky.

h) Pri poukázaní druhotných prídavkov na rodičov, starých rodičov, bratov a sestry.

Na drahotné prídavky pre týchto príbuzných môže mať nárok len slobodný učiteľ, jestli
?ú: Rodičia, starí rodičia úplne bezmajetní, práceneschopní, nemajú žiadneho dôchodku, na pr. žiad
nej penzijnej podpory nedostávajú; na bratov a sestry v tom prípade, keď sú siroty, vydržiava
ich sám, prípadne ich školuje, sú tedy nezamestnané a nepožívajú žiadnej podpory.

Prílohy: Posledná platová poukážka, vysvedčenie obecného predstavenstva o tom, že tí,
na ktorých žiada podporu, sú úplne bezmajetní a bez dôchodku, na pr. penzie, a že žijú so žiada
teľom v jednej domácnosti a lekárske vysvedčenie o tom, že sú neschopní práce.

Vybavenie: Jestli sa ustáli nárok na drahotné prídavky pre menovaných, vymerané mu
budú v každom prípade len ako ženatému bezdetnému, tedy podľa Ií. tr. druhotných prídavkov.

Učiteľovi zastavené budú pôžitky, keď zomre, zriekne sa stanice, keď pre nejaký prečin
následkom disciplinárneho vyšetrovania nariadené je zastavenie, keď obdrží bezplatnú dovolenú,
keď nastúpi prezenčnú vojenskú službu atď.

Návrh na zastavenie podá školský inšpektor s patričným odôvodnením, k čomu priloží
poslednú platovú poukážku učiteľovú. ,

Vybavenie: Všetky pôžftky zastavené budú hneď koncom toho mesiaca, v ktorom sa tá
zmena stala.

Často sa ale stáva, že likvidatúra pozde dostane úpravu k zastaveniu pôžitkov a preto
patričnému učiteľovi aj po tomto termíne ďalej likviduje. V takomto prípade správa školy poťažne
školský inšpektorát zakročí v bernom úrade, aby mu zlikvidované, ale neprislúchajúce pôžitky vy
platené neboly. Jestli si ich učiteľ už vyzdvihol, správa školy vyžiada ich zpät, vráti bernému
úradu proti potvrdenke, ktorú úradnou cestou zašle školskému referátu.

Na tieto má nárok:
a) Katechéta za vyučovanie náboženstva.
Ku žiadosti o honorár pripojí výkaz o vyučovacích hodinách s týmito rubrikami: Meno

obce a katechétov, akému náboženstvu vyučoval, koľkotriedna je škola a v každej triede koľko
žiakov mal; počet týždenných hodín, od ktorého dňa a dokedy učil; na kaľko kilometrov býva od
školy a koľko ráz konal tú cestu.

K tomuto výkazu ako doklad priloží správa; výťah z pokrokového denníka, že ktoré dni
a hodiny skutočne vyučoval, potvrdenie obecného predstavenstva, že na koľko kilometrov je vzdia
lená škola od obce, v ktorej býva katechéta.

b) Nekvalifikovaný učiteľ.
Po obdržaní dekretu tak ako kvalifikovaný, musí složiť sľub a od tohoto dňa, jestli do

toho času aj nastúpil službu, poukáže sa mu honorár.

Zastavenie vyplácania pôžitkov.

5. Honoráre.



Prílohy: Vysvedčenie o kvalifikácii, domovský list, oznámenie o složení sFubu a nastú
pení služby.

Vybavenie: Ktorí majú vysvedčenie len z ľudových škôl, majú nárok na honorár Kčs 400
mesačne, s vyšším vzdelaním na Kčs 600 mesačne; abiturienti stredných škôl na Kčs 800 mesačne.
Tento honorár poukazuje sa len na dobu skutočného účinkovania, tedy na letné prázdniny nie.

Každá detská opatrovateľka má nárok navydržanie pestúnky, ktorú platí štát.
Akonáhle si opatrovateľka nájde k tejto službe primeranú pestúnku, oznámi deň jej na

stúpenia školskému inšpektorátu, ktorý toto predosíre školskému referátu s návrhom na pouká
zanie mzdy. Na základe výnosu ministerstva školstva čís. 1895, prez. ai 1921., takáto pestúnka odo
dňa 1. apríla 1921 má nárok na Kčs 100 mesačnej mzdy.

Poneváč táto mzda poukazuje sa na meno detskej opatrovateľky, k oznámeniu nastúpenia
treba pripojiť výťah s týmito rubrikami:

a) Meno obce, politického okresu a župy, v ktorej je tá opatrovňa
b) meno detskej opatrovateľky;
c) meno pestúnky (slúžky);
d) deň nastúpenia pestúnky.
K tomuto pripojí ešte svoj posledný platový poukaz.

Preddavok môže dostať len do hodnostných tried zaradený učiteľ v prípade, keď svojou
nemocou, alebo bez jeho viny, nejakým nešťastím je stihnutý. Keď si to. patričný žiada, povolí mu
školský referát ako bezúročný, najviac ale do dvoch rokov splatný preddavok, ktorý nesmie
prevyšovať trojmesačný plat. Tento preddavok povoľuje sa len podľa stálych pôžitkov.

V svojej okolkovanej žiadosti musí uviesť všetky dôvody, z ktorých si preddavok žiada.
Toto školský inšpektorát potvrdí a odošle na školský referát.

Keď učiteľ zbadá, že pri zaradení do platových tried, pri prepočítaní služobných rokov,.,
alebo pri likvidovaní pôžitkov sial sa nejaký omýl, v okolkovanej žiadosti toto vysvetlí a úrad
nou cestou pošle školskému inšpektorátu, ktorý celú záležitosť náležíte preskúma a jestli sára zistí,
že apellácia je na mieste, postúpi ju školskému referátu k vybaveniu.

Prílohy; Posledný platový poukaz a jestli sa to týče chybného zariadenia do platovej;
triedy alebo stupňa, tiež i chybného prepočítania služobných rokov, i všetky osobné prílohy.

Správca št. mešť. školy v Senici oznamuje, že p. CyrilI Kresáik, správca Tatra Banky da
roval tamojšej škole pomocnú knižnicu s učebnicami v hodnote 1500 Kčs.

Správa št. mešť. školy v W. Zámkoch oznamuje, že Čsl. O. J. v Nových Zámkoch veno
vala na potreby tamojšej školy vlani 4000 Kč a toho roku 3750 Kč.

Správa št. ľudovej školy v Podbrezovej oznamuje, že na tamojšiu školu venovali: Ria
diteľstvo št. železiarní 2600 Kč, Potravný spolok robotníkov a zamestnancov št. Ižel. v Podbre
zovej 1393 Kč, T. J. v Podbrezovej 563 Kč a Štátné nakladateľstvo filiálka v Bratislave »Cíta.n
3cm> II. diel a reč» pre učit. knižnicu.

Všetkým dárcom vyslovujeme srdečnú vďaku.

6. Mzda pre pestúnky.

7. Preddavok.

8. Äpelíáca.

Ddisrucllsscovia škôl s

Redakciou a nákladom Školského referátu v Bratislave — Tlačou Slovenskej kníhtlač, v Bratísláv.'*.


