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101/1939 Sl.z.  
 

Zákon 
 

zo dňa 11. mája 1939  
 

o Štátnom zdravotne-sociálnom ústave.  
 
Zmena: U217/1944 Sl.z.U  
Zmena: 31/1946 Sb.n. SNR  
  
 Slovenský snem usniesol sa na tomto zákone:  
 

§ 1  
 
 Pri Povereníctve pre zdravotníctvo zriaďuje sa Štátny zdravotne-sociálny ústav (v ďalšom texte "Ústav"), ktorý má 
robiť odborné výskumy pre štátnu zdravotnú správu, vypomáhať jej v boji proti nákazlivým chorobám, odborne vychovávať a 
prakticky cvičiť zdravotnícky, lekársky a pomocný personál, podporovať výchovu v preventívnom a sociálnom lekárstve, robiť 
verejno-zdravotnícku propagandu a vykonávať aj iné úlohy v záujme zlepšenia zdravotných pomerov obyvateľstva, ktoré Ústavu 
sverí Povereníctvo pre zdravotníctvo.  
  

§ 2  
 
 Vláda môže zriadiť pobočky ústavu a podľa potreby verejného zdravotníctva jednotlivé oddelenia ústavu zrušiť, 
zmeniť alebo nové zriadiť, verejné zdravotné ústavy čo do ich pôsobnosti v obore zdravotnej a zdravotne-sociálnej starostlivosti 
k nim priradiť alebo s nimi slúčiť.  
  

§ 3  
 
 (1) Ústav je podriadený ministerstvu vnútra a má svoju správu a svoje odborné vedenie.  
  
 (2) O súčinnosť a pomoc ústavu môžu v obore jeho pôsobnosti a podľa smerníc vydaných ústavom žiadať všetky 
odbory štátnej správy, sociálne-poisťovacie ústavy, autonomné korporácie, ako aj osoby súkromné. Ústav je povinný vyhovieť 
týmto žiadostiam, nakoľko to neodporuje ustanoveniu § 1.  
  

§ 4  
 
 Organizáciu ústavu a pracovné podmienky upraví vláda nariadením, a to tak, aby vyhovovaly badateľským ako aj 
učebným požiadavkám vysokých škôl.  
  

§ 5  
 
 Na čele ústavu stojí odborný lekár ako riaditeľ ústavu, ktorého zastupuje námestník. Agendu ústavu vykonáva 
potrebný počet odborníkov, úradníkov a iných zamestnancov. Asistenti ústavu, nakoľko nie sú vymenovaní ako stáli úradníci, sú 
postavení platove a služobne na roveň asistentom na vysokých školách.  
  

§ 6  
 
 (1) Osobitné nariadenie určí, v ktorých prípadoch bude ústav oprávnený požadovať od strán (§ 3, ods. 2) za jednotlivé 
výkony ústavu zvláštne poplatky. Výšku týchto poplatkov určí tarifa, vydaná ministerstvom vnútra v dohode s ministerstvom 
financií.  
  
 (2) Ceny výrobkov, v ústave vyhotovených a na odpredaj určených, schvaľuje na návrh riaditeľa ústavu ministerstvo 
vnútra v dohode s ministerstvom financií.  
  

§ 7  
 
 Na posudzovanie odbornej a vedeckej činnosti ústavu, ako i na posudzovanie odbornej a vedeckej kvalifikácie síl 
ústavu zriadi sa pri ministerstve vnútra poradný sbor Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu. Poradný sbor ústavu má 6 
členov-odborníkov, ktorých menuje minister vnútra na 2 roky. Za každého člena poradného sboru ústavu vymenuje aj 
náhradníka.  
  

§ 8  
 
 Zákon tento nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia a splní ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými ministrami.  
 
 Nariadenie č. U217/1944 Sl.z.U nadobudlo účinnosť 2. decembrom 1944; vykoná ho minister vnútra so zúčastnenými 
ministrami.  
 
 Nariadenie č. 31/1946 Sb.n. SNR nadobudlo účinnosť 1. májom 1945; vykoná ho povereník pre zdravotníctvo.  
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