
                                                      NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

                                                                   V. volebné obdobie 

                                                                                NÁVRH 

                                                                       ÚSTAVNÝ ZÁKON 

                                                                          Z ...........2011, 

 

                           ktorým sa mení a dopĺňa  Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.                                                                                                                   

                                                                  v znení neskorších predpisov   

                     Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:  

                                                                                 Čl. I 

     Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., 

ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. ústavného zákona č. 140/2004 

Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona     

č. 92/2006 Z. z, ústavného zákona č. 210/2006 Z. z. a ústavného zákona č. 100/2010 Z. z. sa mení 

takto: 

1. Článok 41 sa nahrádza novým znením : 

 

(1) Manželstvo je výlučne zväzok muža a ženy uzavretý spôsobom ustanoveným alebo 

uznaným Slovenskou republikou. 

(2) Manželstvu sa priznáva osobitná ochrana a úcta zo strany štátu a nie je možné priznať ich 

inému zväzku. 

(3) Uzavretím manželstva vzniká základná bunka spoločnosti, ktorou je rodina. 

(4) Za základnú úlohu rodiny sa považuje rodičovstvo v zmysle privádzať na svet potomstvo 

a adekvátne sa starať o jeho výchovu a všestranný rozvoj rodičmi. 

(5) Deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva. 

(6) Rodičia majú neodňateľné právo vychovávať deti, či už vlastné alebo zverené do ich 

starostlivosti, v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.  

(7) Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov 

len právoplatným rozhodnutím súdu na základe zákona.  

(8) Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu. 

(9) Za beztrestné sa považuje konanie rodičov, ktorí budú ochraňovať duševné, duchovné 

a fyzické zdravie vlastných detí alebo detí zverených do ich starostlivosti pred vplyvom 

inštitúcií a skupín, ktoré vedú k ich morálnemu, duchovnému, duševnému a fyzickému 

rozkladu a budú konať v rozpore s náboženským a filozofickým presvedčením rodičov. 

      (10) Žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a  

       zodpovedajúce pracovné podmienky. 

      (11) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 až 10 ustanoví zákon. 

 

 

Čl. II 

 

 Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť  ........................ 


