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Právo a vláda 
•  V histórii ľudskej spoločnosti právu predchádzala 

morálka ako súbor nepísaných pravidiel 
spoločenského správania sa, ktoré sú pod 
verejnou kontrolou spoločnosti. 

•  Tam, kde vznikla verejná autorita, t.j. jednotlivec 
alebo skupina schopná usmerňovať správanie 
ľudí, existovala už sila, ktorá garantovala 
dodržiavanie práva. 

•  Postupne sa sformovala do podoby štátu. Právo 
teda vzniklo v súvislosti so vznikom štátu. 
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Tvorba práva 

•  V Slovenskej republike rozhodujúcim 
subjektom tvorby práva je štát. 

•  Ten vykonáva svoju legislatívnu právomoc 
orgánmi ustanovenými na to ústavou, 
ústavnými zákonmi a zákonmi.  

•  Príprava návrhov právnych predpisov 
najmä na ministerstvách a ostatných 
ústredných orgánoch štátnej správy, ale aj 
poslanci a výbory Národnej rady. 
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Základné pojmy 

•  PRÁVO: Súhrn všeobecne záväzných 
pravidiel správania sa vydaných štátom 
alebo neštátnym subjektom, ak tak 
ustanovuje zákon, ktoré sú pre spoločnosť 
záväzné a ich dodržiavanie je vynútiteľné 
verejnou mocou. 

•  LEGISLATÍVA: Činnosť orgánov verejnej 
moci, pri ktorej tieto orgány v rámci svojej 
právomoci, a presne ustanoveným 
postupom, tvoria právne predpisy. FZaSP TU Trnava 



Funkcie práva 

•  Kultúrno-výchovná funkcia práva; 
•  Zabezpečenie bezpečnosti a obrany štátu, 
•  Ochrana verejného poriadku; 
•  Ochrana politických a sociálnych práv a 

slobôd; 
•  Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce. 
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•  PRÁVNY PORIADOK: Súhrn všetkých 
prameňov práva, ktoré v štáte platia. 

•  PRÁVNE VZŤAHY: Spoločenské vzťahy 
upravené právom. Subjektmi právneho 
vzťahu môžu byť fyzické osoby, právnické 
osoby a štát. 

•  PRÁVNE PREDPISY: normatívny právny 
akt, je výsledkom legislatívnej činnosti 
príslušného orgánu, formálnym všeobecne 
záväzným písomným dokumentom, ktorý 
vyjadruje obsah právnych noriem ako 
pravidiel ľudského správania.  
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Hlavnyé atribúty právnych 
predpisov  

•  Normatívnosť, t. j. jednoznačné vymedzenie pravidiel 
správania sa subjektov, na ktoré sa vzťahuje formou 
príkazov, zákazov alebo povolenia určitej činnosti alebo 
stavu. 

•  Záväznosť, vyplývajúca z účinnosti a platnosti právneho 
predpisu. 

•  Všeobecnosť, týkajúca sa tak subjektov, na ktoré sa 
vzťahuje (napr. podnikateľov, študentov a pod.), ako aj 
vecí, ktoré upravuje. 

•  Vynútiteľnosť, ktorá môže smerovať k ochrane 
spoločnosti, alebo jednotlivca pred dôsledkami 
porušenia práva. 
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Pôvodné právne predpisy 

•  Ústava,  
•  Ústavné zákony,  
•  Zákony,  
•  Všeobecne záväzné nariadenia obcí, 

miest a vyšších územných celkov 
vydávané vo veciach územnej 
samosprávy. 
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Odvodené právne predpisy 
•  Nariadenia vlády, vrátane aproximačných 

nariadení vlády; 
•  Vyhlášky, výnosy a opatrenia ústredných 

orgánov štátnej správy; 
•  Všeobecne záväzné vyhlášky miestnych 

orgánov štátnej správy; 
•  Všeobecne záväzné nariadenia obcí a 

vyšších územných celkov vydávané vo 
veciach preneseného výkonu štátnej 
správy. 
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Aproximácia práva  

•  Jednostranný proces prispôsobovania 
nášho právneho poriadku, t. j. proces 
prípravy a prijímania právnych predpisov 
spolu s vytváraním podmienok pre ich 
riadnu aplikáciu subjektmi práv a 
povinností tak, aby sa postupne dosiahla 
úplná zhoda právnych predpisov 
Slovenskej republiky s právom 
Európskych spoločenstiev a právom 
Európskej únie.  
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Zhrnutie 

•  Prebehli sme základmi služieb pre zdravie 
verejnosti, od etických až po právne; 

•  Ozrejmili sme si všeobecný legislatívny 
proces; 

•  Načrtli sme aj základné atribúty stavby 
systémov služieb pre zdravie verejnosti. 

•  Tým sme postavili bázu pe ďalšie ich 
štúdium.  
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Úlohy 

•  Predstaviť legislatívu EU, na základe 
dokumentu  EU: (2008). 
KONSOLIDOVANÉ ZNENIE ZMLUVY O 
EURÓPSKEJ ÚNII. 2008/C 115/01. EU. 
Brussels, Úradný vestník C 115 Európskej 
únie popísať funkcie zdravia verejnosti; 

•  Predstaviť základné zákony SR, ktoré 
upravujú výkon služieb zdravia verejnosti 
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