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Etický kódex členov Zdravej spoločnosti Slovensko	

 

Preambula	

My, členovia Zdravej spoločnosti Slovensko, sme sa dohodli na znení jednoduchých životných a 
komunikačných pravidiel. Ich dodržiavanie nie je vecou sankcií, ale cestou ako žiť v zdravom, krajšom a 
lepšom svete.	

I. Sloboda a zodpovednosť	

Každý z nás má slobodu prejavu, konania a rozhodovania. Základným princípom slobody je ľudskosť a 
neubližovanie. Neoddeliteľnou súčasťou slobody každého človeka je prijatie zodpovednosti za svoje 
myšlienky, slová, činy a emócie.	

II. Tvorivosť	

Aby človek zmysluplne svoju slobodu využil musí tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. Preto 
obsahom každej komunikácie musí byť pomenovanie problému, analýza problému a navrhnutie 
riešenia.	

III. Ľudskosť	

Zdravá spoločnosť Slovensko podporuje vývoj zdravého a uvedomelého človeka rozvíjaním jeho 
vedomia, svedomia, zdravia, vôle, zodpovednosti, intelektuálneho a tvorivého potenciálu, citu v 
rovnováhe s rozumom a kultivovaného prejavu s mierou. Podporuje rešpektovanie prírody, kultúrnych 
zvykov a biologických daností každého druhu. Súbor týchto vlastností môžeme nazvať ľudskosťou.	

IV. Neubližovanie	

Sme neoddeliteľnou súčasťou celku, preto je logické neubližovať prírode, zemi a jej obyvateľom, aby 
sme neubližovali sami sebe. Konáme a komunikujeme v súlade s ľudskosťou.	

V. Rovnosť a jedinečnosť	

Každý člen Zdravej spoločnosti má rovnaké právo na vyjadrenie svojho názoru bez rozdielu vzdelania, 
národnosti, vierovyznania, veku a pohlavia. Zároveň si uvedomujeme, že sme všetci jedineční a úroveň 
poznania je u každého iná. Preto hľadáme to, čo nás spája, nie to čo nás rozdeľuje. 

VI. Spolupatričnosť	

Členovia Zdravej spoločnosti Slovensko si pomáhajú, navzájom sa podporujú a rešpektujú. Hájime v 
prvom rade záujmy našej vlasti - Slovenska, jej občanov, hodnoty rodiny a slovenskej kultúry, pretože 
ich zachovaním prispievame k budovaniu mnohonárodnostnej a mnohokultúrnej civilizácie.	

VII. Radosť	

Prirodzenou súčasťou života zdravého človeka v zdravej spoločnosti je schopnosť pociťovať radosť, 
šíriť a rozdávať radosť, a to zodpovedným a láskyplným konaním.	

VIII. Zdravie	

Zdravie človeka aj spoločnosti je dôsledkom vedomého spôsobu života. Vedomie zdravého jedinca 
rozvíja súcit, chápanie, a odhaľuje v človeku svedomie a ľudskosť. Toto sú základné hodnoty zdravého 
človeka a zdravej spoločnosti. Tieto hodnoty rozvíjame v sebe, nikoho nepresviedčame a snažíme sa 
učiť príkladom.	

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciele občianskeho združenia	

ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO	
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Výchova a vzdelávanie	

Základný cieľ výchovno vzdelávacieho procesu je zdravý človek, po psychickej aj fyzickej stránke, 
podieľajúci sa na rozvoji pozitívneho odkazu svojich predkov a na ochrane spoločnosti.	

Zdravá spoločnosť Slovensko podporuje vývoj zdravého a uvedomelého človeka rozvíjaním jeho 
vedomia, svedomia, zdravia, vôle, zodpovednosti, intelektuálne tvorivého potenciálu, citu v rovnováhe s 
rozumom a kultivovaného prejavu s mierou. Podporuje rešpektovanie prírody, kultúrnych zvykov a 
biologických daností každého druhu. Súbor týchto vlastností môžeme nazvať ľudskosťou.	

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority:	

• Najdôležitejšou úlohou je zistiť, k čomu deti inklinujú a čo ich zaujíma, rozvíjať ich talent a potenciál 
nenásilnou, motivačnou formou. 

Cieľom poznávacieho procesu je pochopiť seba a prostredie, v ktorom žijeme, pochopiť, na čo sme 
sa narodili a aké je naše miesto v spoločnosti a ľudstve ako celku.	

• Zaviesť jednotné školské osnovy, ktoré deti a mládež pripravia na reálny život.	

Okrem základných zručností, ako sú čítanie, písanie, počítanie, komunikácia a porozumenie, 
dostanú vzdelanie v oblastiach zdravá životospráva, sebestačnosť, ekológia, prírodoveda, 
ekonomika a príprava na materstvo a rodičovstvo.	

Cieľom je viesť deti a mládež k samostatnosti, k tomu, ako sa učiť a orientovať v dostupných 
informáciách a ako tvorivo žiť.	

Sprievodným znakom výučby a jej cieľom má byť dobrý pocit z procesu výučby, poznávania a 
poznaného.	

• Zrovnoprávniť individuálne rodinné vzdelávanie s kolektívnym školstvom.	

• Vytvoriť krátkodobé kurzy, ktoré budú pružnejšie reagovať na rýchly vedecko-technický a 
spoločenský	pokrok. Vyvolať celospoločenskú potrebu vzdelávania aj pre dospelých.	

• Pre ženy/matky a nastávajúce matky vytvoriť program podporujúci ich ďalšie štúdium a poskytnúť im 
možnosť dokončiť nimi preferované vzdelanie.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravotníctvo	

Základný cieľ zdravotníctva je zabezpečiť ochranu zdravia na základe prevencie a aktívnych výkonov 
zdravotníctva. Prevencia je zameraná na odhalenie príčiny choroby a aktívne výkony sú zamerané na 
riešenie dôsledkov.	

Súčasťou liečenia je výchovno-vzdelávací proces pacienta s orientáciou na zdravé telo a zdravého 
ducha.	

Dôraz je kladený na genetiku, zdravú výživu, pohyb a duševnú vyrovnanosť.	

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority:	

• Zadefinovať štandardy poskytovaných výkonov a služieb v zdravotníctve.	

• Vypracovať jednotnú metodiku oceňovania výkonov a služieb zdravotníckych zariadení.	

• Ustanoviť región (okres) ako základnú jednotku poskytovania zdravotníckych služieb.	

o ambulantná starostlivosť,	

o odborné ambulancie,	

o okresné nemocnice.	

• Budovať špecializované zdravotnícke zariadenia územne na základe počtu osôb a dopravnej 
dostupnosti.	

• Dimenzovať excelentné zdravotnícke zariadenia podľa stavu spoločnosti.	

• Zdravotnou poisťovňou plne hradiť stomatologické výkony zadefinované v štandardoch.	

• Zabezpečiť povinnosť zdravotných poisťovní uzavrieť zmluvu s každým zariadením, ktoré má platnú 
licenciu na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti.	

• Zaviesť systém motivácie na uvedomelú prevenciu chorôb. 	

• Zdravie nie je tovar, nie je ekonomicky ohodnotiteľné preto nie je možné na ňom šetriť a ani zarábať. 	

 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pôdohospodárstvo	
Základný cieľ pôdohospodárstva je zabezpečenie sebestačnosti v základných potravinách nielen na 
úrovni krajiny ale aj jednotlivých regiónov a celkové ozdravenie pôdneho a lesného fondu.	

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority:	

• Zrušiť dotácie alebo ich v celej Európskej únii (EÚ) vyrovnať na jednu úroveň. Nástroj dotácií 
používať len v súvislosti s prírodnými katastrofami alebo dampingovými cenami tretích krajín.	

• Právo vlastniť a užívať pôdu (vrátane lesov) môže mať len slovenský štátny občan alebo právnická 
osoba so sídlom v Slovenskej republike (SR), ktorá podlieha slovenskej jurisdikcii a ktorej 
vlastníkom sú  občania SR. 	

• Vykonať analýzu štruktúry nášho pôdneho fondu a jeho schopnosti zabezpečiť sebestačnosť pri 
dodržaní environmentálnych zásad.	

• Zaistiť prechod celého poľnohospodárstva na ekologické, spracovávať potraviny bez umelých 
prídavných látok a zabezpečiť systém: prvovýroba – výkup – spracovanie – distribúcia - predaj 
potravín.	

• Odstrániť environmentálne riziká spôsobované odpadmi z obalov a zaviesť bezodpadové 
(recyklovateľné) hospodárstvo.	

• Zaviesť opatrenia na udržanie vody v krajine.	

• Zabezpečiť prechod z monokultúrneho nepôvodného lesa na prírode blízky zmiešaný les, prechod  
z	holorubnej ťažby dreva na ťažbu dreva prebierkou a prechod na prírode blízke obhospodarovanie 
lesa.	

• 20% poľnohospodárskej pôdy a 20% lesov ponechať ako bezzásahové hospodársky nevyužívané 
plochy. Dôvodom je zabezpečiť prirodzenú autoimunitu lesa, ale aj	poľnohospodárskeho prostredia. 
V bezzásahovej zóne povoliť iba zásahy na čistenie vodných tokov a	turistických chodníkov.	

• Minimálne 20 m od krajov bežnej hladiny vodných tokov a kanálov pôdu nekultivovať, ponechať na 
nej trávny, prípadne trávno-stromový porast.	

• Určiť maximálnu plochu poľnohospodárskeho dielu na 50 ha (vrátane 20 % bezzásahovej zóny,	
ktorá ju ohraničuje). 	

• Podporiť extenzívne, zmiešané mnohokultúry a postupný prechod na bezorebné	
poľnohospodárstvo. Podporiť sebestačné rodinné gazdovstvá do 50 ha.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hospodárstvo	

Základný cieľ je rozvíjať hospodárstvo SR na princípoch trvalo udržateľného rozvoja, tzn. s dôrazom na	
ochranu životného prostredia.	

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority:	

• Pri zabezpečovaní potrieb spoločnosti dodržiavať pravidlá vzájomnej (poctivej) spolupráce.	

• Daň je platba člena spoločnosti za služby, ktoré mu poskytuje spoločnosť, pričom:	

o dane sú miestne a celospoločenské,	

o spoločnosť vytvára systémové prostredie na zabránenie daňových únikov a	

o daňová sústava musí byť jednoduchá, motivačná a kontrolovateľná v reálnom čase.	

• Vrátiť peniazom ich pôvodnú funkciu ako prostriedku výmeny (peniaze nie sú tovar). Finančné 
ústavy chápať ako strediská výmeny sprostredkujúce pohyb peňazí, obchodovať môžu iba s 
vlastnými prostriedkami, inak vystupujú ako sprostredkovateľ.	

• Uviesť do života bezúročný úverový systém a zabezpečiť jeho právnu ochranu.	

• Zaviesť plnú zodpovednosť majiteľov obchodných a hospodárskych organizácií (hmotnoprávne aj 
trestnoprávne). Každý zodpovedá za svoje rozhodnutia a činy.	

• Činnosti vykonávané na zabezpečenie základných životných potrieb prioritne zabezpečiť 
neziskovými spoločnosťami. Základné životné potreby sú bývanie, energie, zdravotná a sociálna 
starostlivosť a základné potraviny.	

• Objem peňazí v obehu musí zodpovedať objemu tovarov a služieb vyprodukovaných spoločnosťou 
za ostatný rok.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financie	

Základný cieľ finančnej politiky je zefektívniť, sprehľadniť a zjednodušiť systém financovania potrieb 
spoločnosti a výberu daní.	

Príjmy štátneho rozpočtu z daní a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie predstavujú v súčasnosti 
84 % z celkových príjmov SR. Z toho daňové príjmy 44 % a poistné 40 %. Súčasný systém výberu daní 
a odvodov je komplikovaný, nezrozumiteľný, administratívne náročný a nie je motivačný. Z tohto dôvodu 
je nutné zrealizovať komplexnú reformu daňovej a poistnej sústavy.	

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority:	

• Požiadavky na daňovú a poistnú sústavu:	

o zvýšiť motiváciu platiť dane a poistné príspevky,	

o zabezpečiť jednoduchosť a možnosť kontroly v reálnom čase,	

o systémovo zabrániť daňovým únikom a vyhýbaniu sa platenia daní a poistného.	

• V oblasti daní z príjmov zaviesť daň z hospodárskej činnosti, základom dane bude čistý obrat (za 
realizované tovary a služby). Sadzba dane bude pre právnické osoby 3,2 % a pre SZČO 1,5 % zo 
základu dane.	

• Miestne dane sú v súčasnosti transferované príjmy zo závislej činnosti zo SR na obce a územné 
celky. Súčasnú daň z príjmov zo závislej činnosti nahradiť miestnymi daňami. Hospodárske jednotky 
a SZČO budú platiť daň z čistého obratu (viď. predchádzajúci bod), a to právnické osoby 0,5 % a 
SZČO 0,1 %.	

• Súčasnú daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane, ktoré platia koneční spotrebitelia, nahradiť 
daňou zo spotreby. Reálne ju budú odvádzať hospodárske jednotky pri predaji tovarov a služieb na 
konečnú spotrebu. 	

Cieľom je zaviesť všeobecný prenos dane medzi registrovanými subjektmi, nevzniknú tak žiadne 
nadmerné odpočty a systémovo sa zabráni podvodom.	

• Zadefinovať poplatky za používanie cestnej siete:	

o občan 1 EUR/dopravný prostriedok/rok,	

o hospodárske jednotky a SZČO budú platiť prostredníctvom mýtneho systému.	

• Zrušiť všetky ďalšie poplatky s výnimkou sankčných poplatkov a pokút.	

• Zrušiť platenie poistného zamestnávateľov za zamestnancov a tieto čiastky premietnuť do miezd	
zamestnancov. Nastaviť výber poistného na % z celkových príjmov.	

• Realizáciou daňovej reformy a zmenami v poistnom systéme a v štruktúre verejnej správy dôjde  
k zvýšeniu príjmov SR o 6,9 mld. EUR oproti súčasnému stavu.	

 

 

 

 

 

 

 



Obrana a bezpečnosť	

Základné ciele obrany a bezpečnosti sú:	

• obrana a ochrana vlastného zdravia a života jednotlivca,	

• obrana a bezpečnosť rodiny,	

• ochrana a zabezpečenie nedotknuteľnosti vlastného majetku a obydlia,	

• obrana a ochrana komunity, ktorej sme členom, pred násilím zvnútra i zvonku,	

• ochrana proti živelným pohromám.	

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority:	

• Zabezpečiť potravinovú, energetickú a environmentálnu sebestačnosť spoločnosti na dobu 
potrebnú pre prežitie v krízových situáciách (rodina min. 2 týždne, región 3 mesiace). Obnoviť 
funkčný systém nedotknuteľných zásob (NZ) a štátnych hmotných rezerv.	

• Dobudovať základnú štruktúru obrany, t. j.:	

o Profesionálne zložky – ochrana vzdušného priestoru a obrana územia SR, 
vybudovanie komplexne infraštruktúry pre naplnenie týchto priorít.	

o Domobrana – ochrana bezpečnosti obyvateľstva v jednotlivých regiónoch proti 
akejkoľvek agresii. Pripraviť jednotlivca na to, aby bol schopný brániť svoju rodinu, 
komunitu a vlasť proti agresii. Zabezpečiť kontinuálny výchovno-vzdelávací a 
tréningový proces.	

o Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranné služby) – poskytovanie 
zdravotníckej prvej pomoci a záchranných prác pri živelných pohromách a 
priemyselných haváriách.	

o Polícia – zabezpečiť dodržiavanie základných princípov spolužitia (poriadková polícia, 
dopravná polícia), prevenciu a vyhľadávanie a riešenie kriminality.	

o Vnútorné a vonkajšie spravodajstvo – včas zabezpečiť objektívne informácie pre 
identifikáciu rizík rozhodujúcich pre činnosť organizačných štruktúr spoločnosti.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ochrana životného prostredia	
Základný cieľ ochrany životného prostredia (ŽP) je dodržiavať environmentálne princípy v akejkoľvek 
spoločenskej činnosti. Pod ŽP chápeme všetko, čo vytvára a podporuje život na tejto planéte – 
ovzdušie, voda, pôda, horniny a organizmy.	

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority:	

• Vypracovať environmentálny audit krajiny a plán rozvoja krajiny s dôrazom na ŽP.	

• Ochrana pôdneho a lesného fondu, vôd a ovzdušia má prioritu pri plánovaní a realizovaní 
akejkoľvek hospodárskej a spoločenskej činnosti.	

• Na ochrane ŽP sa podieľajú jednotlivec, rodina, komunita, spoločnosť. Cieľom je hospodárstvo a 
domácnosti, v ktorých je odpad plne recyklovaný.	

• Proaktívnu kontrolu ochrany ŽP zabezpečiť terénnymi inšpektormi ŽP, ktorí budú vybavení 
kompetenciami (vrátane ukladania pokút na mieste ) a povinnosťami na zastavenie akejkoľvek 
činnosti, ktorá je v rozpore so základným cieľom. Na ich činnosť vytvoriť legislatívny, materiálny a 
administratívny servis.	

• Environmentalistika je jedným zo zásadných obsahov vzdelávania. 

• Zmeniť spôsob ťažby dreva z holorubného na ťažbu dreva prebierkou. V prechodnom období 
pristúpiť	k zákazu ťažby formou holorubu a vývozu nespracovanej drevnej hmoty. Aplikovať 
praktické opatrenia na ochranu ovzdušia a zadržiavania vody v krajine.	

• Železničná a lodná doprava tovarov a osôb je nosným článkom prepravy. Vybudovať suchozemské 
prekladiská železničnej dopravy na prepravu tovarov s maximálnym obmedzením kamiónovej 
dopravy.	

• Obhospodarovanie pôdy, lesov, vôd vykonávať na základe ekologických postupov, zodpovedajúcim 
princípom trvalej udržateľnosti.	

• V otázke chovu úžitkových zvierat zaviesť etické štandardy rešpektujúce ich prirodzené potreby na 
dôstojný život a dôstojnú smrť.	

• Na zachovanie rozvoja urbanizmu v krajine a hospodárskej sebestačnosti doplniť dotácie z EÚ na 
úroveň ostatných členských štátov.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociálna Starostlivosť	

Základný cieľ sociálnej starostlivosti je postarať sa o obyvateľov Slovenskej republiky, zabezpečiť pre 
nich základné životné potreby a dôstojný život v nadväznosti na ich spoločenský status.	

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority:	

• Hlavnou metódou sociálnej starostlivosti je proaktívny prístup spoločnosti k jedincovi.	

• Štruktúra sociálneho statusu (postavenia):	

o existenčný status (prežitie),	

o chudoba,	

o sociálny status (sociálne minimum),	

o dôstojná životná úroveň (želaný stav),	

o  blahobyt.	

• Vypracovať metodiku na určenie obsahového a finančného vymedzenia pre jednotlivé statusy.	

• Určiť hodnotu a valorizáciu na jednotlivé statusy.	

• Prehodnotiť možnosť nepodmieneného príjmu.	

• Zabezpečiť systém financovania sociálnej starostlivosti.	

• Naviazať priznanie starobných dôchodkov na počet odpracovaných rokov. Minimálna výška 
priznaného starobného dôchodku musí jeho prijímateľovi zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň. 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Právny systém a justícia	

Základný cieľ právneho systému je uplatňovať mravnosť, spravodlivosť a zodpovednosť v živote 
spoločnosti.	

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority:	

• Jednoduchosť, dostupnosť a zrozumiteľnosť práva.	

• Vymožiteľnosť práva a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí.	

• Priama voľba a odvolávanie sudcov a prokurátorov od regionálnej úrovne.	

• Nezávislosť súdneho konania od politických, ekonomických a akýchkoľvek iných vplyvov.	

• Proaktívny prístup k ochrane a odškodneniu obetí trestných činov.	

• Proaktívny prístup odborníkov k vytváraniu legislatívnych noriem.	

• Zaviesť ľudskosť a mravnosť do právneho systému a justície.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kultúra, médiá a šport	

Základným cieľom kultúry je podporovať a rozvíjať činnosti, ktoré vedú človeka k ľudskosti. 	

Zdravá spoločnosť Slovensko podporuje vývoj zdravého a uvedomelého človeka rozvíjaním jeho 
vedomia, svedomia, zdravia, vôle, zodpovednosti, intelektuálne tvorivého potenciálu, citu v rovnováhe s 
rozumom a kultivovaného prejavu s mierou. Podporuje rešpektovanie prírody, kultúrnych zvykov a 
biologických daností každého druhu. Súbor týchto vlastností môžeme nazvať ľudskosťou. Takýto človek 
sa podieľa na rozvoji pozitívneho odkazu svojich predkov a ochrane spoločnosti.	

Kultúra je súčasťou celoživotného vzdelávania jedinca formou jednotlivých druhov umení v ich 
vzájomnej prepojenosti a previazanosti. Umenie je akákoľvek tvorivá činnosť. Pramene kultúry 
vychádzajú z dejín Slovákov ako slovanského národa. Základnou jednotkou kultúrne spoločenského 
života je rodina, ktorú tvorí muž, žena a deti.	

Kultúra je základným nástrojom premeny zla na dobro. Dobro je všetko, čo vedie k podporovaniu a 
vytváraniu ľudskosti.	

Médiá ako súčasť kultúry napomáhajú tomuto procesu poskytovaním informácií v súlade s ľudskosťou.	

Šport je realizovaná forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je oddych, potešenie, 
sebazdokonaľovanie, vývoj zručností, získanie fyzických a morálne vôľových vlastností potrebných na 
prežitie a ich vzájomná kombinácia. Cieľom športu nie je túžba niekoho poraziť ale samotná radosť z 
hry a pohybu.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Architektúra správy vecí verejných	

Zákonodarná moc	

 

Legislatívna rada	

- Predseda	

- Podpredsedovia	

- Členovia	

Členov, predsedu a podpredsedov volia a odvolávajú občania.	

Zabezpečuje legislatívny proces (právny servis):	

- Návrhy zákonov – občan, obec, vláda, ostatné subjekty	

- Pripomienkové konanie	

- Spracujú konečnú verziu právnych noriem (tieto idú do systému ďalej na schválenie.)	

- Hlasovanie a zverejnenie výsledkov	

- Vyhlásenie v zbierke zákonov	

Leg. Rada pracuje v zmysle schváleného programu a jej hlavných cieľov.	

 

Výkonná moc	

Vláda.	

- Predseda	

- Podpredsedovia	

- Ministri	

Je volená občanmi. 	

Zodpovedá za hospodárstvo a jednotlivé rezorty nutné pre fungovanie spoločnosti.	

Spracováva vyhlášky a právne normy (splnomocnené v zákone) a posúva ich do legislatív. rady na	

schválenie.	

Odvolávajú ju a jej členov občania hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich.	

 

 

 

 

 

 



 



SÚDNA MOC

ÚSTAVNÝ SÚDSÚDNY DVOR

SÚDNA RADA

OBČANIA VOLIA SÚDNY DVOR, SÚDNU RADU, NAJVYŠŠÍ SÚD A ÚSTAVNÝ SÚD

NAJVYŠŠÍ
SÚD

ODVOLACÍ
SÚD

OKRESNÉ
SÚDY

ZDRAVÁ
SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKO

ZABEZPEČUJE ORGANIZÁCIU
SÚDOV NIŽŠIEHO STUPŇA

 

 

 

 



KONTROLA

NKÚ

KONTROLNÝ ÚRAD

KONTROLUJE VŠETKO
ČÍM JE POVERENÝ

NKÚ

PROKURATÚRA

ZABEZPEČUJE VYMOŽITEĽOSŤ
A DODRŽIAVANIE PRÁVA

V SPOLOČNOSTI

INŠPEKCIA

KONTROLUJE VLÁDY
KONTROLNÝ ÚRAD
A PROKURATÚRU

ZDRAVÁ
SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKO

	

 

 



 

 

 

 

Základné princípy legislatívneho procesu 
 

 

 

1.  
Enviroment: Klásť si otázku vplyvu na prírodu, prostredie v ktorom žijeme 

2.  
Občan: Klásť si otázku vplyvu na občana ako základnej jednotky 
rodiny(bunky), zabezpečiť mu dôstojnú životnú úroveň. 

3.  
Rodina (tradičná): Klásť si otázku vplyvu na rodinu ako základnej bunky 
národa 

4.  
Národ: klásť si otázku vplyvu na národ a naše kultúrne dedičstvo ako základu 
pre štát 

5.  
Štát: Klásť si otázku vplyvu na štát, suverenitu, bezpečnosť, hospodárstvo, 
medzinárodná politika 

6.  
Európska únia: Klásť si otázku vplyvu na Európsku úniu, suverenitu, 
bezpečnosť, hospodárstvo, medzinárodnú politiku 

 


