
Legislatíva – základný pilier verejného zdravotníctva 
„Quid leges  sine moribus? 
Čím sú zákony bez (dobrých) mravov.“ 

 

UDňa 4.10.1770 vstúpil do platnosti Generálny zdravotnícky normatív cisárovny Márie Terézie,  
ktorý pripravil jej osvedčený poradca Gerhard van Swieten (1700 – 1772) a stal sa tak legislatívnym 
základom, ktorého rozsah v kontexte vtedajšej doby môžeme ešte aj dnes obdivovať. 

Verejné zdravotníctvo, ktorého úlohou je slúžiť a spolupracovať so štátnou a verejnou správou 
bolo v Rakúsko-Uhorsku začlenené v rezorte Ministerstva vnútra a takisto bolo tomu počas Slovenskej 
republiky 1939 – 1945. V Československu bolo začlenené v rezorte zdravotníctva. Tomuto začleneniu 
zodpovedal v minulosti a zodpovedá aj v súčasnosti aj jeho legislatívny rámec: 

1. Generale normativum in re sanitatis, 1770 (vyhlásený 4. októbra 1770) 
2. XIV. článok zákona z roku 1876 (vyhlásený 8. apríla 1876) o usporiadaní verejného zdravotníctva, 
3. Zákon č. 2/1918 Zb. – zriadenie ministerstva verejného zdravotníctva telesnej výchovy 
4. Zákon č. 218/1925 Sb. o zřízení, působnosti a organizaci Státního zdravotního ústavu Republiky 

československé, 
5. Zákon č. 101/1939 Zb. o Štátnom zdravotno-sociálnom ústave so zmenami zo dňa 2. 12. 

1944/271 a so zmenami zo dňa 25. 2. 1946/31. 
6. Vládne nariadenie 172/1939 Sl.z./18. 7. 1939 o úprave organizácie a pracovných podmienok 

Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu, 
7. Vládne nariadenie 218/1942 Sl.z./4. 11. 1942 o výkonoch, za ktoré je Štátny zdravotno-sociálny 

ústav oprávnený požadovať poplatky, 
8.  Vládne nariadenie 123/1943 Sl.z./9. 9. 1943 o zriadení pobočiek Štátneho zdravotno-sociálneho 

ústavu v Piešťanoch, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a Prešove, 
9. Nariadenie Slovenskej národnej rady 31/1946 Sb. n. SNR/25. 2. 1946 o zmene zákona o Štátnom 

zdravotno-sociálnom ústave, 
10. Zákon č. 70/1949 Zb. o zriadení Štátneho zdravotníckeho ústavu a Oblastného zdravotníckeho 

ústavu v Bratislave s pobočkami vo všetkých krajských mestách, 
11. Zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, 
12. Zákon č. 20/1966 Zb. o ochrane zdravia ľudí, 
13. Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, 
14. Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve 
15. Zákon č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

Základom zdravotníckej legislatívy v Rakúsko-Uhorsku je Generale normativum in re sanitatis, 
4.10.1770 – (GNIRS), ktorý vznikol z iniciatívy Gerharda van Swietena (1700 – 1770), ktorý bol v čase jeho 
vydania protomedikom monarchie. Medzi jeho spolupracovníkov patrili lekári Karol Jozef Perbegg 
a František Jozef Sgolanits ktorí boli členmi Kráľovskej miestodržiteľskej rady pre Uhorsko. 

Tu kdesi možno datovať počiatky nášho (veď sa jednalo aj o Slovensko ako súčasť Uhorska) 
zdravotníckeho právneho systému. Jeden z originálov tohto nariadenia je uložený v Idealia sanitatis Nr. 3 
v Magyar Országos Levéltár v Budapešti (Slovenský preklad Ing. Zuzana Vassanyi). 



Skladá sa z dvoch samostatných, ale navzájom súvisiacich častí. Prvá sa týka zdravotníckych 
pracovníkov a obsahuje všetky nariadenia pre ich činnosť. Druhá obsahuje  opatrenia na ochranu proti 
epidemickým chorobám. Je to v našom ponímaní zákon a vykonávacie predpisy v jednom dokumente. 

V pripravovanej publikácií Stratégia verejného zdravotníctva po prvýkrát na Slovensku 
v zdravotníckej literatúre uvedieme jeho kompletný preklad, aby bol zdrojom poučenia pre verejných 
zdravotníkov. Už v tej dobe boli známe negatíva vyskytujúce sa zrejme hojne v odbornej praxi a vrchnosť 
na ne upozorňovala a pamätala. Historia magistra vitae!  

Legislatívne pokrytie ochrany zdravia je komplexné, predpisy sú doplnené o odborné usmernenia 
a štandardné postupy. Štátna zdravotná politika je formulovaná do akčných plánov podľa zdravotných 
priorít; národné programy so zameraním na prevenciu a podporu zdravia sú schválené vládou a NR SR. 
Jednotlivé odbory verejného zdravotníctva majú jasne stanovené odborné koncepcie, schválené MZ SR.  

Kontrola implementácie legislatívy a usmerňovanie ochrany zdravia sú zabezpečené 
kompetentnými pracovníkmi verejného zdravotníctva špecializovanými na jednotlivé okruhy  odbornej 
problematiky. Multidisciplinárne tímy sú pod vedením zdravotníckych špecialistov lekárov a verejných 
zdravotníkov. Rovnosť v prístupe k službám ochrany zdravia zabezpečuje sieť RÚVZ s definovanou 
špecializáciou a nadstavbovou činnosťou jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 

Pôsobnosť RÚVZ s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje: 

• organizáciu a výkon verejného zdravotníctva 
• vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia 
• zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, požiadavky na odbornú 

spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti 
• požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky, požiadavky na radiačnú 

ochranu 
• opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach 
• povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
• výkon štátneho zdravotného dozoru, priestupky a iné správne delikty na úseku verejného 

zdravotníctva 

Slovenská republika sa opiera o dlhodobo budovaný systém ochrany zdravia obyvateľstva majúci 
pevný odborný a legislatívny základ budovaný desiatky rokov mnohými generáciami lekárov, 
zdravotníkov a právnikov a spolu s odbornou verejnosťou vychádzajúci z národných a medzinárodných 
skúseností a tento systém bol a je vysoko oceňovaný nielen doma, ale i v zahraničí. Verejné zdravotníctvo 
sa vo svojej činnosti opiera o desiatky zákonov, smerníc EÚ.  

História, rozsah, kvalita predloženej legislatívy ukazuje aj povrchnému čitateľovi, že legislatíva je 
jednoznačne pilierom verejného zdravotníctva a nemožno do nej vstupovať bez odborných znalostí lebo 
sa jedná o nič viac a nič menej ako zdravie jednotlivcov a obyvateľstva. 

V poslednej dobe sa nám zdá, že sa vyskytujú snahy alebo lepšie podsúvanie akéhosi 
nedostatočného legislatívneho rámca verejného zdravotníctva. Nie je to pravda. To čo je potrebné 
zachovať zachovajme, to čo je potrebné na základe nových poznatkov do legislatívy inkorporujme, 
legislatívu EÚ – to je naša povinnosť, ale nesnažme sa dostať sa do legislatívnej špirály. 

Teraz niekoľko výňatkov zo Všeobecného zdravotníckeho normatívu tak ich videli autori tohto 
nariadenia: 



Základné nariadenie Nášho organizovaného zdravotníctva z roku 1770 
Generale Normativum in Re Sanitatis 

 Rozhodnutie miestodržiteľskej rady č. 4698                                        Dňa 4. októbra 1770 

(Na základe kráľovského spisu č. 4378 zo dňa 17. septembra 1770.) 

Prvá časť: 

O veciach, ktoré sa týkajú ochrany zdravia obyvateľov provincií 

...Predpisy sú k ničomu, pokiaľ ich dodržiavanie vrchné úrady nekontrolujú... 

...Z vlastných skúseností vieme, že rozhodnutia vydané na základe i najlepších zákonov často ignorujú 
práve tí, ktorí by mali zabezpečiť ich plnenie.  
 
...Uplatňovanie posvätných zákonov nie zriedka zmaria z nedbalosti tí, ktorých sme poverili úradom na 
ich vykonávanie. 
 
...Je všeobecne známe, že neskúsený a nevzdelaný lekár môže spôsobiť na ľuďoch veľké škody.  
  
...(lekár) Záujmy pacientov má starostlivo a s úprimnou láskou presadzovať, pri svojej práci navrátiť 
zdravie má svedomite postupovať a využívať všetky dostupné prostriedky 
 
Nuž vidíme, že niektoré nedostatky sa vyskytovali už XVIII. storočí. 
 
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. 
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