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Ako postupovať, keď Vás zastaví príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky alebo 
zamestnanec obecnej alebo mestskej polície a bude od Vás vyžadovať negatívny výsledok 
testu/diagnostiky na ochorenie covid-19? 
 
 

• Vyžiadajte si od príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky/mestskej alebo obecnej 
polície identifikátor (meno+číslo) a zaznamenajte si ich.  

• Pre potreby ďalšieho prípadného objasnenia konania policajtov, je vhodné vyhotoviť si zo 
služobného zákroku videozáznam. Samozrejme treba príslušných policajtov slušne 
upozorniť, že zo zákroku vyhotovujete audiovizuálny záznam, pričom treba dodržať etický 
prístup a rešpektovať osobnú integritu službukonajúcich policajtov.  
Takéto nahrávanie Vám umožňuje nález Ústavného súdu Slovenskej republiky ÚS 44/00-
133, podľa ktorého za súčasť základného práva na súkromie a ani za prejav osobnej 
povahy (v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka) nemožno u verejného činiteľa (štátny 
policajt/mestský policajt) považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na 
verejnosti.  
Rovnako vyhotovenie videozáznamu príslušníkov polície rieši aj Rezolúcia č. 1165 
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy zo dňa 26. júna 1998, ktorá sa venuje právu na 
súkromie sa uvádza, že verejne činné osoby musia rešpektovať, že osobitné postavenie, 
ktoré zastávajú v spoločnosti (väčšinou na základe ich dobrovoľného a vlastného 
rozhodnutia), automaticky vyvoláva tlak na ch súkromie. 

• O skutočnosti, či ste absolvovali alebo neabsolvovali test na covid-19 NIE STE POVINNÝ 
políciu informovať! Žiadny právny predpis platný na území Slovenskej republiky totiž 
neoprávňuje policajtov (či už štátnych alebo obecných), aby vyžadovali akékoľvek informácie 
o Vašom zdravotnom stave! Teda nediskutujte ani o tom, či máte alebo nemáte tzv. certifikát 
Ministerstva zdravotníctva SR o absolvovaní testu na covid-19. 

• Ak vychádzame z platného právneho stavu na území Slovenskej republiky, je zrejmé, že 
neabsolvovanie testu na ochorenie covid-19 nie je správnym deliktom! Z toho vyplýva aj 
skutočnosť, že nikomu v súvislosti s nepredložením negatívneho testu/certifikátu na 
ochorenie covid-19 NEMOŽNO udeliť pokutu v priestupkovom konaní!  

• Je preto potrebné pri výzve policajtov na predloženie predmetného negatívneho testu na 
covid-19 ich vyzvať, aby upustili od ďalšieho konania a nežiadali predloženie takéhoto 
výsledku testu/certifikátu.  

• Pokiaľ budú policajti pokračovať v úkone a budú Vám chcieť uložiť blokovú pokutu, 
odmietnite ju zaplatiť.  

• V prípade, že policajný zákrok vyhodnotíte ako neprimeraný a policajti napriek vášmu 
upozorneniu budú pokračovať v konaní a budú žiadať predloženie výsledku negatívneho 
testu/certifikátu na ochorenie covid-19, oznámte im, že podáte sťažnosť  na Úrad inšpekčnej 
služby Policajného zboru, v prípade mestských a obecných policajtov na mestský alebo 
obecný úrad. Ako dôkaz získaný zákonným spôsobom priložíte videozáznam, ktorý je možné  
v konaní o sťažnosti na policajta vziať do úvahy. 

• Policajtov je potrebné tiež slušným spôsobom upozorniť, že ak budú neštandardným 
spôsobom pokračovať v konaní, môžu sa dopustiť aj spáchania trestného činu nátlaku (§ 192, 
odsek 1 a 4 Trestného zákona)  a trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa (§ 
326, odsek 1 a 4 trestného zákona), a to v krízovom období! 

• Ak Vás dočasne obmedzia na osobnej slobode a násilím Vás privezú na policajnú stanicu, 
bezodkladne podajte trestné oznámenie za trestný čin obmedzovania osobnej slobody 
(§183, odsek 3, písmeno c) Trestného zákona) . Súčasne si vyžiadajte opis zápisnice, ktorú 
vyhotoví policajt v súvislosti s podaním trestného oznámenia, keďže ako poškodený na to 
máte nárok!  

• V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte advokáta. 
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