
Predkladacia správa 
 
 
 Návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia predkladá na rokovanie 
vlády Slovenskej republiky minister zdravotníctva Slovenskej republiky  v rámci plánu 
legislatívnych úloh vlády. Zachovanie a zlepšenie zdravia je najlepšou investíciou pre silnú 
ekonomiku a spokojnú spoločnosť. V rámci úloh na úseku zdravotníctva ako sú zabezpečenie 
princípu solidárnosti v zdravotníctva, obnovenie dôvery občanov k poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, decentralizácie v riadení zdravotníctva, dostupnosti a kvality 
poskytovania zdravotnej starostlivosti a pod. je nutné komplexne upraviť aj ochranu, podporu 
a rozvoj verejného zdravia. 
 
 V rámci programového vyhlásenia vlády sa veľký dôraz klade na presadzovanie 
orientácie zdravotníctva na prevenciu, podporu celospoločensky najdôležitejších 
preventívnych programov  ak aj na zvýšenie významu verejného zdravotníctva pre zachovanie 
zdravia občanov. Inštitúcie verejného zdravotníctva musia svojimi aktivitami a komplexnou 
odbornou činnosťou minimalizovať pôsobenie rizikových faktorov na zdravie obyvateľov, 
čím možno dosiahnuť skvalitnenie života a predĺženie ľudského veku.  
 
 Problematika verejného zdravotníctva je t. č. čiastočne upravená v zákona č. 126/2006 
Z. z. o verejnom zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom k tomu, 
že  ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia pokrýva obrovskú oblasť problematiky 
ochrany zdravých životných podmienok a zdravých pracovných podmienok, je potrebné túto 
problematiku nanovo a komplexne upraviť. 
 
 Budovanie moderného verejného zdravotníctva  je jednou zo základných úloh štátu na 
úseku starostlivosti o zdravie občanov. Vo vzťahu k právu Európskej únie je potrebné 
poukázať na počet smerníc EÚ, týkajúcich sa verejného zdravia, ktoré sú obsiahnuté v troch 
kapitolách acquis communautaire a dotýka sa aj ďalších kapitol.  
 
 Koncepcia verejného zdravotníctva,  ktorá bola  schválená uznesením vlády 
Slovenskej republiky  a ktorá je jedným zo základných stavebných prvkov pre zákon 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, odzrkadľuje rozvoj vedeckého poznania  ako 
aj požiadavky EÚ v tejto oblasti. Ďalšími významnými dokumentmi, ktorých prvky a hodnoty  
návrh zákona o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia obsahuje, sú rozhodnutie 
Európskeho parlamentu číslo 1786/2002 z 23. septembra 2002 o prijatí programu 
Komunitných akcií na poli verejného zdravia na roky 2003-2008 ako aj Druhý akčný program 
spoločenstva v oblasti zdravia (200702013) (Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady), 
podľa ktorého spoločenstvo môže svojou činnosťou v oblasti verejného zdravia prispieť 
k ochrane zdravia a bezpečnosti občanov.  

Najvýznamnejším dokumentom však zostáva program Svetovej zdravotníckej 
organizácie ZDRAVIE 21.  Základnými hodnotami týchto dokumentov sú čo najvyššie 
úroveň  zdravia pre všetkých, rovnosť v zdraví, právo na zdravé determinanty zdravia, právo 
na zdravie v každom veku a zodpovednosť celej spoločnosti za zdravie hľadiac pritom vždy 
na dôstojnosť a výnimočnosť každého človeka. 
 
 Nový návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia precizuje práva 
a povinnosti povinných subjektov pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok 
a zdravých pracovných podmienok a to v rámci každodenných potrieb ako aj za 



mimoriadnych situácií, resp. hrozieb vzniku mimoriadnych situácií a  následne aj výkon 
štátnej správy na tomto úseku. 
 Vzhľadom na široký rozsah problematiky budú aj na tento zákon nadväzovať 
všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré budú podrobne riešiť špecifické okruhy tém 
ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. 
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