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172/1939 Sl.z.  
 

Vládne nariadenie  
 

zo dňa 18. júla 1939  
 

o úprave organizácie a pracovných podmienok Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu.  
 
 Vláda Slovenského štátu podľa U§ 4U, 5 a U7 zákona zo dňa 11. mája 1939, č. 101 Sl.z.U, o Štátnom zdravotne-sociálnom 
ústave, nariaďuje:  
 

§ 1  
 
 Sídlom Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu (v ďalšom "Ústavu") je hlavné mesto Slovenského štátu.  
  

§ 2  
 
 Ústav pozostáva z týchto oddelení:  
 1. oddelenia pre vyrábanie a rozdeľovanie sér, látok pre štepenie a iných liečiv,  
 2. oddelenia pre kontrolu liečiv,  
 3. oddelenia pre mikrobiálnu diagnostiku,  
 4. oddelenia pre sociálnu hygienu (počítajúc v to aj epidemiologiu, zdravotnú štatistiku, priemyselnú hygienu, 
psychickú hygienu, zdravotnícku ľudovýchovu, lekárske štúdium telovýchovných a športových výkonov, zdravotnú asanáciu, 
školenie a výcvik zdravotníckeho a zdravotne¬sociálneho personálu, ústredné vedenie Krajinských škôl Ústavu M. R. Štefánika 
v Turč. Sv. Martine a štátnych ústavov pre vzdelanie a výcvik porodných asistentiek a dozor nad všetkými ošetrovateľskými 
školami atď.,  
 5. oddelenia pre balneologiu a klimatologiu (počítajúc v to aj liečivé minerálne pramene),  
 6. oddelenia pre kontrolu potravín,  
 7. oddelenia pre zdravotne-sociálnu starostlivosť a  
 8. oddelenia veterinárneho.  
  

§ 3  
 
 (1) Na čele Ústavu stojí riaditeľ, lekár odborne vzdelaný aj pre vedenie Ústavu.  
  
 (2) Riaditeľa zastupuje námestník, lekár taktiež odborne vzdelaný aj pre vedenie Ústavu.  
  
 (3) Riaditeľ spravuje Ústav, zastupuje ho navonok a dozerá na činnosť jednotlivých oddelení. Je povinný štvrťročne 
podávať zprávu o. činnosti- Ústavu ministerstvu vnútra. Služobne je podriadený ministrovi vnútra, ktorému je zodpovedný za 
riadnu správu Ústavu.  
  

§ 4  
 
 (1) Na čele oddelení stoja odborne vzdelaní prednostovia, a to na čele oddelení: 1, 3, 4, 5 a 7 lekári, na čele 2. 
oddelenia buď magister pharmacie alebo univerzitný profesor (docent) farmakológie a farmakognózie, na čele 6. oddelenia 
potravinársky odborník s vysokoškolským vzdelaním a na čele 8. oddelenia veterinár.  
  
 (2) Prednostovia oddelení po stránke odborného vedenia oddelení postupujú samostatne, na ich činnosť však dozerá 
riaditeľ Ústavu, ktorému sú povinní podávať periodické, prípadne na jeho požiadanie osobitné zprávy a ktorému podliehajú po 
stránke služobnej.  
  

§ 5  
 
 (1) Asistentský personál služobne podlieha bezprostredne prednostom oddelení.  
  
 (2) Minister vnútra na návrh riaditeľa Ústavu poverí výkonom ústavnej služby dočasných asistentov.  
  

§ 6  
 
 Pomocný personál je povinný vykonávať rozkazy svojich nadriadených.  
  

§ 7  
 
 (1) Menovanie a ustanovenie zamestnancov ústavu uskutoční sa podľa príslušných predpisov platných pre štátnych 
zamestnancov.  
  
 (2) Miesta riaditeľa, jeho námestníka a prednostov oddelení majú byť podľa možnosti obsadené univerzitnými 
profesormi a docentmi.  
  
 (3) Osobitnými predpismi bude ustanovené, akú služobnú hodnosť majú riaditeľ Ústavu a jeho námestník, 
prednostovia oddelení a stáli asistenti a prípadne aké osobitné požitky (služobný byt, strava, otop, paušál atď.) im prislúchajú.  



  
§ 8  

 
 Riaditeľstvo Ústavu vypracuje vo dvoch mesiacoch od účinnosti tohto nariadenia odborný pracovný poriadok 
jednotlivých oddelení Ústavu a služobný poriadok o ústavnom dozore a službe, všeobecných pracovných podmienkach a 
služobných povinnostiach zamestnancov. Pracovný a služobný poriadok schváli vláda.  
  

§ 9  
 
 Toto nariadenie nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými 
ministrami.  
 

Dr. Tiso v.r.  
 

Dr. Tuka v.r.  
 

Dr. Fritz v.r.  
 

Dr. Ďurčanský v.r.  
 

Medrický v.r.  
 

Dr. Pružinský v.r.  
 

Stano v.r.  
 

Sivák v.r.  
 

Čatloš v.r. 


