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N Á  L E Z

Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky

zo 17. mája 2004

V  m e n e  S l o  v e n  s k e j  r e  p u b  l i  k y

Ústav ný súd Slo ven skej re pub li ky na ne ve rej nom za -
sad nu tí plé na 17. mája 2004 v plé ne zlo že nom z pred -
se du Jána Ma zá ka a zo sud cov  Jána Aux ta, Ju ra ja
Bab ja ka, Edu ar da Bá rá nya, Ale xan dra Bröstla, ¼u bo -
mí ra Dob rí ka, ¼ud mi ly Gaj do ší ko vej, Ju ra ja Hor vát ha,
Jána Lu by ho, La jo sa Més zá ro sa a Šte fa na Ogur čá ka
o ná vr hu sku pi ny 35 pos lan cov Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky, za stú pe nej pos lan com Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky doc. JUDr. Ro ber tom Fi com, CSc.,
na za ča tie ko na nia o sú la de práv nych pred pi sov pod ¾a
čl. 125 ods. 1 písm. a) Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky, a to
§ 2a ods. 2 a 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li -
ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní
ne skor ších pre pi sov s čl. 40, čl. 13 ods. 1 písm. a) a ods. 4 
a s čl. 19 ods. 1 a 2 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky a s čl. 8
Do ho vo ru o ochra ne ¾ud ských práv a zá klad ných slo bôd,
§ 80k zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 277/1994  Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne -
skor ších pred pi sov s čl. 20 ods. 1 a 4 v spo je ní s čl. 12
ods. 2 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky a s čl. 1 Do dat ko vé -
ho pro to ko lu k Do ho vo ru o ochra ne ¾ud ských práv a zá -
klad ných slo bôd v spo je ní s čl. 14 Do ho vo ru o ochra ne
¾ud ských práv a zá klad ných slo bôd, § 3a ods. 1, 5 až 7
a 9 a § 10 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 98/1995 Z. z. o Lie čeb nom po riad ku v zne ní
ne skor ších pred pi sov s čl. 40 Ús ta vy Slo ven skej re pub li -
ky, § 38 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va -
ní zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní Vše obec nej
zdra vot nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo -
vých, pod ni ko vých a ob čian skych  zdra vot ných po is �ov -
ní v zne ní ne skor ších pred pi sov s čl. 40 v spo je ní s čl. 13
ods. 2 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky a § 38 ods. 4 zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 273/1994 Z. z.
o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te -
nia, o zria de ní Vše obec nej zdra vot nej po is �ov ne a o zria -
ïo va ní re zort ných, od vet vo vých, pod ni ko vých a ob čian -

skych zdra vot ných po is �ov ní v zne ní ne skor ších
pred pi sov s čl. 20 ods. 1 a 4 v spo je ní s čl. 13 ods. 3 a 4,
s čl. 35 ods. 2 v spo je ní s čl. 13 ods. 3 a 4 a s čl. 40 v spo -
je ní s čl. 13 ods. 3 a 4 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky,
a o ná vr hu sku pi ny 30 pos lan cov Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky, za stú pe nej doc. JUDr. Já nom Cu pe rom,
CSc., na za ča tie ko na nia o sú la de práv nych pred pi sov
pod ¾a čl. 125 ods. 1 písm. a) Ús ta vy Slo ven skej re pub li -
ky, a to § 38 ods. 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co -
va ní zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní Vše obec nej
zdra vot nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo -
vých, pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní
v zne ní ne skor ších pred pi sov s čl. 20 ods. 1 dru hou ve tou
a ods. 4 v spo je ní s čl. 13 ods. 3 a 4, s čl. 35 ods. 2 v spo je ní
s čl. 13 ods. 3 a 4 a s čl. 40 v spo je ní s čl. 13 ods. 3 a 4 Ús ta vy 
Slo ven skej re pub li ky tak to

r o z h o d o l :

1. Usta no ve nie § 80k zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li -
vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov   n i e   j e   v sú la de
s čl. 20 ods. 1 a 4 v spo je ní s čl. 12 ods. 2 Ús ta vy Slo ven -
skej re pub li ky a s čl. 1 Do dat ko vé ho pro to ko lu k Do ho -
vo ru o ochra ne ¾ud ských práv a zá klad ných slo bôd
v spo je ní s čl. 14 Do ho vo ru o ochra ne ¾ud ských práv
a zá klad ných slo bôd.

2. Usta no ve nie § 38 ods. 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is -
te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní
Vše obec nej zdra vot nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort -
ných, od vet vo vých, pod ni ko vých a ob čian skych zdra -
vot ných po is �ov ní v zne ní ne skor ších pred pi sov  n i e   j e  
v sú la de s čl. 20 ods. 1 dru hou ve tou v spo je ní s čl. 13
ods. 3 a 4 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky.

3. Vo zvyš nej čas ti ná vr hom    n e v y h o v u j e .
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Pod ¾a čl. 125 ods. 3 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky
dňom vy hlá se nia toh to ná le zu v Zbier ke zá ko nov Slo -
ven skej re pub li ky strá ca jú usta no ve nia § 80k zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z.
o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov
a § 38 ods. 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky 
č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní

zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní Vše obec nej zdra vot nej 
po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých, pod -
ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní v zne ní
ne skor ších pred pi sov účin nos�. Ak Ná rod ná rada Slo -
ven skej re pub li ky ne uve die tie to usta no ve nia zá ko na do 
sú la du s Ús ta vou Slo ven skej re pub li ky, strá ca jú po
šies tich me sia coch od vy hlá se nia toh to ná le zu v Zbier ke
zá ko nov Slo ven skej re pub li ky plat nos�.

Pred se da plé na
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky:

Ján Mazák v. r.
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