CESTOVN Á KARTIČKA SLOBODY
O D D R. K R A J N Í K O V E J
A) ÚSTAVA SR
Čl. 23 ods. 1 Ústavy SR:
Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje
Obmedziť toto právo môže iba zákon.
Vyhlášky ÚVZ v súvislosti s pandémiou Covid-19 nie sú zákon.
Vyhlášky ÚVZ v súvislosti s pandémiou Covid-19 nie sú
všeobecne záväzný vykonávací právny predpis. To jednak preto,
že predmetné vyhlášky nie sú vyhlásené a uverejnené v Zbierke
zákonov, čím o b j e k t í v n e nenadobudli platnosť ani
účinnosť, a preto nejde o všeobecne záväzné právne predpisy v
zmysle § 1 ods. 1, § 15, § 19 ods. 1, ods. 2 Zák. č. 400/2015 Z.
z., a nie sú vydané na základe splnomocnenia zákona ako
vykonávací právny predpis podľa čl. 123 Ústavy SR, § 5 ods. 2
Zák. č. 400/2015 Z. z., ale v zmysle svojej úvodnej vety na
základe kompetenčného ustanovenia § 5 ods. 4 Zák. č. 355/2007
Z. z., preto nie sú všeobecne záväzné právne predpisy.
Požiadavka verejného činiteľa na plnenie neplatného,
neúčinného a nezáväzného aktu „Vyhlášky na nariadenie
opatrení ÚVZ“ je právne irelevantná.
Vynucovanie plnenia verejným činiteľom bez právneho titulu je
trestným činom nátlaku a zneužitia právomoci verejného činiteľa.
Čl. 23 ods. 4 Ústavy SR:
Každý občan má právo na slobodný vstup na územie
Slovenskej republiky. Občana nemožno nútiť, aby opustil
vlasť, a nemožno ho vyhostiť.
Obmedziť toto právo nemôže ani zákon.
Pre vstup slovenského občana na územie Slovenskej republiky
neexistujú žiadne podmienky, žiadne preukazovanie žiadnych
kritérií, žiadna registrácia a žiadne ani dodatočné testy a iné
podmienky. Toto právo je absolútne!
Požiadavka verejného činiteľa na plnenie administratívnych
a iných podmienok slovenského občana pri vstupe na územie
Slovenskej republiky v rozpore s Ústavou SR
je právne
irelevantná a možno ju odoprieť a ignorovať.
Vynucovanie požiadaviek verejným činiteľom na plnenie
administratívnych a iných podmienok slovenského občana pri
vstupe na územie Slovenskej republiky v rozpore s Ústavou SR je
trestným činom nátlaku a zneužitia právomoci verejného činiteľa.
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B) CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EÚ
Čl. 45 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie:
Sloboda pohybu a pobytu
Každý občan Únie má právo na slobodný pohyb a pobyt na
území členských štátov
Sloboda pohybu a pobytu nemôže byť regulovaná na základe
diskriminácie podľa zdravotného stavu.
EN: Article 45 Official Journal of the European Union
Freedom of movement and of residence
1. Every citizen of the Union has the right to move and
reside freely within the territory of the Member States.
FR: Article 45 Journal officiel de l'Union européenne
Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres.
DE: Artikel 45 Amtsblatt der Europäischen Union
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit
1. Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben das
Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu
bewegen und aufzuhalten.
HU: 45. Cikk. Az Európai Unió Hivatalos Lapja
A mozgás és a tartózkodás szabadsága
1. Minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén
való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz.
PL: Artykuł 45 Swoboda przemieszczania się i pobytu
1. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego
przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw
Członkowskich.
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HR: Članak 45. Službeni list Europske unije
Sloboda kretanja i boravka
1. Svaki građanin Unije ima pravo slobodno se kretati i
boraviti na državnom području država članica.
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