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Ako postupovať, keď od vás budú vyžadovať výsledok testu/diagnostiky na ochorenie covid-19 
na pracovisku, v obchode, v škole alebo iných verejných miestach, a Vy alebo Vaše dieťa 
žiadny taký výsledok nemáte? 
 
A/ zamestnanec: 
1. Písomne si vyžiadajte od zamestnávateľa, ktorý od Vás vyžaduje negatívny výsledok 

testu/certifikát na ochorenie covid-19, aby Vám predložil bezodkladne písomné a ním 
podpísané odôvodnenie, na základe akej právnej normy požaduje takýto dokument? 
Pokiaľ je to možné, vyhnite sa nelegálnemu vyhotovovaniu zvukových alebo 
zvukovoobrazových záznamov bez súhlasu druhej strany. Môžete však druhú stranu 
požiadať a súhlas s vyhotovením a použitím zvukového záznamu na právne účely. Pokiaľ 
vám však dotknutá osoba súhlas (aj ústnou formou) nedá, upustite od nahrávania 
čohokoľvek.  

2. Zároveň slušne, ale dôrazne upozornite svojho zamestnávateľa, ktorý trvá na predložení 
negatívneho výsledku testu/certifikátu, inak Vás odmieta pustiť do práce,  na nasledovné 
právne skutočnosti:  

• tzv. celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie covid-19, ktoré sa má 
uskutočniť v dňoch 31.10. – 1.11. a 7.11. – 8.11.2020 sa uskutočňuje na základe 
uznesenia vlády, ktoré nie je všeobecne záväzným právnym aktom a je pre svoje 
zjavné právne vady NEPLATNÉ. Znamená to, že je teda nepovinné, ale najmä právne 
NEPRÍPUSTNÉ. Všetky testy, ktoré sa uskutočnili a uskutočnia na základe právne 
neplatného právneho aktu, sú NEPOUŽITEĽNÉ na právne úkony! Z toho vyplýva, že 
vo vzťahu k akémukoľvek subjektu verejného alebo súkromného práva na území 
Slovenskej republiky sú výsledky všetkých vykonaných testov právne 
NEEXISTUJÚCE - NULITNÉ! 

• v zmysle ustanovenia § 17, odsek 1  zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, cit.: 
„Právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv, je neplatný.“ 
To znamená, že nikto Vás nemôže nútiť vzdať sa svojich ústavných práv a poslať 
Vás na akýkoľvek test, pretože žiadny zákon neukladá POVINNOSŤ občana 
uskutočniť test na covid-19 na základe príkazu/odporúčania zamestnávateľa! 

• V zmysle článku 3, odsek 3  Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý môže konať, 
čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon 
neukladá.“  

• V zmysle ustanovenia článku 16, odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Nikoho 
nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestu.“ 

• v zmysle ustanovenia § 47, odsek 3 písmeno a) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník 
práce, cit.: „(3) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak 
zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi.“ To 
znamená, že zamestnávateľ sa Vám nesmie vyhrážať akýmikoľvek 
pracovnoprávnymi sankciami, pokiaľ postupuje v rozpore s platnými právnymi 
predpismi alebo s dobrými mravmi. V súčasnosti je na našom území právny stav, 
na základe ktorého žiadny zamestnávateľ NIE JE OPRÁVNENÝ na základe žiadnej 
právnej normy platnej na území Slovenskej republiky požadovať od svojich 
zamestnancov informácie o ich zdravotnom stave! 

• zdravotný stav zamestnancov okrem toho podlieha lekárskemu tajomstvu 
a ochrane v rámci GDPR (General Data Protection Regulation), teda všeobecnému 
nariadeniu Európskej únie na ochranu osobných údajov! 
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• VYNUCOVANIE si povinnosti predložiť právne irelevantný papier o nezákonnom 
testovaní obyvateľstva (tzv. certifikát MZSR) zo strany zamestnávateľa 
a podmieňovať to mylne ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci, je nielen hrubá 
neznalosť Ústavy Slovenskej republiky a ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. , ale aj 
možné páchanie trestného činu NÁTLAKU v zmysle ustanovení § 192 odsekov 1 a 4 
Trestného zákona. Každý vedúci zamestnanec, každý štatutárny orgán každého 
právneho subjektu, ktorý je v Slovenskej republike zamestnávateľom, sa 
pokračovaním v protiprávnych nátlakových akciách voči svojim zamestnancom 
môže dopúšťať uvedeného trestného činu. 

 
B/ zákazník  
1. Vypýtajte si od vedúceho prevádzky / štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti, ktorý 
od Vás vyžaduje výsledok testu/diagnostiky na ochorenie covid-19 s negatívnym výsledkom, 
aby Vám predložil bezodkladne písomné a ním podpísané odôvodnenie, na základe akej 
právnej normy Vás odmieta vpustiť do prevádzky? Pokiaľ je to možné, vyhnite sa nelegálnemu 
vyhotovovaniu zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov bez súhlasu druhej strany. 
Môžete však druhú stranu požiadať o súhlas s vyhotovením a použitím zvukového záznamu na 
právne účely. Pokiaľ vám však dotknutá osoba súhlas (aj ústnou formou) nedá, upustite od 
nahrávania čohokoľvek. 
2. Zároveň slušne, ale dôrazne upozornite subjekt, ktorý trvá na predložení negatívneho 
výsledku testu/diagnostiky Vás ako zákazníka na nasledovné právne skutočnosti:  

• tzv. celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie covid-19, ktoré sa má uskutočniť 
v dňoch 31.10. – 1.11. a 7.11. – 8.11.2020 sa uskutočňuje na základe uznesenia vlády, 
ktoré nie je všeobecne záväzným právnym aktom a je pre svoje zjavné právne vady 
NEPLATNÉ. Znamená to, že je teda nepovinné, ale najmä právne NEPRÍPUSTNÉ. Všetky 
testy, ktoré sa uskutočnili a uskutočnia na základe právne neplatného právneho aktu, sú 
NEPOUŽITEĽNÉ na právne úkony! Z toho vyplýva, že vo vzťahu k akémukoľvek subjektu 
verejného alebo súkromného práva na území Slovenskej republiky sú výsledky všetkých 
vykonaných testov právne NEEXISTUJÚCE - NULITNÉ! 

• V zmysle článku 3, odsek 3  Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý môže konať, čo nie 
je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“  

• V zmysle ustanovenia článku 16, odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Nikoho 
nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu 
alebo trestu.“ 

• zdravotný stav zákazníka/občana Slovenskej republiky podlieha lekárskemu tajomstvu 
a ochrane v rámci GDPR (General Data Protection Regulation), teda všeobecnému 
nariadeniu Európskej únie na ochranu osobných údajov! 

• VYNUCOVANIE si povinnosti predložiť právne irelevantný papier o nezákonnom 
testovaní obyvateľstva zo strany prevádzkovateľa obchodu, jeho zamestnancov alebo 
zmluvných partnerov (napríklad súkromnej bezpečnostnej služby), je nielen hrubá 
neznalosť Ústavy Slovenskej republiky , ale aj možné páchanie trestného činu NÁTLAKU 
v zmysle ustanovení § 192 odsekov 1 a 4 Trestného zákona. Každý zamestnanec, 
vedúci zamestnanec, každý štatutárny orgán, alebo každý zmluvný partner (SBS) 
každého právneho subjektu, ktorý je v Slovenskej republike prevádzkovateľom, sa 
pokračovaním v protiprávnych nátlakových akciách voči svojim zákazníkom môže 
dopúšťať uvedeného trestného činu. 

• V prípade, že prevádzkovateľ neustúpi od protiprávneho konania, ste oprávnený podať 
na príslušnú osobu, alebo skupinu osôb trestné oznámenie.  
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C/ žiak - študent  
1.  Ako zákonný zástupca Vášho dieťaťa (žiak/študent) písomne si vyžiadajte od štatutárneho 
zástupcu školy, ktorá od Vás/Vášho dieťaťa vyžaduje negatívny výsledok testu/certifikát na 
ochorenie covid-19 s negatívnym výsledkom, aby Vám predložil bezodkladne písomné a ním 
podpísané odôvodnenie, na základe akej právnej normy odmieta vpustiť Vaše dieťa do 
školského zariadenia? Pokiaľ je to možné, vyhnite sa nelegálnemu vyhotovovaniu zvukových 
alebo zvukovoobrazových záznamov bez súhlasu druhej strany. Môžete však druhú stranu 
požiadať a súhlas s vyhotovením a použitím zvukového záznamu na právne účely. Pokiaľ vám 
však dotknutá osoba súhlas (aj ústnou formou) nedá, upustite od nahrávania čohokoľvek. 
2. Zároveň slušne, ale dôrazne upozornite zástupcu školy, ktorý trvá na predložení negatívneho 
výsledku testu/certifikátu Vášho dieťaťa na nasledovné právne skutočnosti:  

• tzv. celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie covid-19, ktoré sa má uskutočniť 
v dňoch 31.10. – 1.11. a 7.11. – 8.11.2020 sa uskutočňuje na základe uznesenia vlády, 
ktoré nie je všeobecne záväzným právnym aktom a je pre svoje zjavné právne vady 
NEPLATNÉ. Znamená to, že je teda nepovinné, ale najmä právne NEPRÍPUSTNÉ. Všetky 
testy, ktoré sa uskutočnili a uskutočnia na základe právne neplatného právneho aktu, 
sú NEPOUŽITEĽNÉ na právne úkony! Z toho vyplýva, že vo vzťahu k akémukoľvek 
subjektu verejného alebo súkromného práva na území Slovenskej republiky sú 
výsledky všetkých vykonaných testov právne NEEXISTUJÚCE - NULITNÉ! 

• V zmysle článku 2, odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, cit.:“ Štátne orgány môžu 
konať iba na základe ústavy, v jej medziach a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“  

• V zmysle článku 3, odsek 3  Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý môže konať, čo nie 
je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“  

• V zmysle ustanovenia článku 16, odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Nikoho 
nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu 
alebo trestu.“ 

• V z zmysle ustanovenia článku 42, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: „ Každý má 
právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná...“ 

• zdravotný stav zákazníka/občana Slovenskej republiky podlieha lekárskemu tajomstvu 
a ochrane v rámci GDPR (General Data Protection Regulation), teda všeobecnému 
nariadeniu Európskej únie na ochranu osobných údajov! 

• VYNUCOVANIE si povinnosti predložiť akýsi právne irelevantný papier o nezákonnom 
testovaní obyvateľstva zo strany zástupcu školy, je nielen hrubá neznalosť Ústavy 
Slovenskej republiky, ale aj možné páchanie trestného činu NÁTLAKU v zmysle 
ustanovení § 192 odsekov 1 a 4 Trestného zákona. Každý riaditeľ školy, alebo každý 
učiteľ sa pokračovaním v protiprávnych nátlakových akciách voči svojim 
žiakom/študentom môže dopúšťať uvedeného trestného činu. 

• V prípade, že riaditeľ školy/učiteľ neustúpi od protiprávneho konania, ste oprávnený 
podať na  príslušnú osobu, alebo skupinu osôb trestné oznámenie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


