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A) ÚSTAVA SR 

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  n e m ô ž e  ani zákon

Právne  akty  ÚVZ  nazvané  ako  „Vyhlášky  na  nariadenie
opatrení“ (Mikasove vyhlášky) vydané podľa § 5 ods. 4, § 48 ods.
4,  §  59b  zákona  č.  355/2007  Z.  z.,  určujúce  sanitárne
podmienky  pre  vstup  občana  na  územie  Slovenskej
republiky (testy, očkovanie alebo prekonanie Covid-19, formuláre
o e-hranici,  karanténa)  nie  sú  zákonom.  Nie  sú  ani  iným
všeobecne záväzným právnym predpisom,  v danom prípade
vyhláškou. To preto, že nie sú tvorené a vyhlásené v zmysle  čl.
123 Ústavy SR na základe zákona č. 400/2015 Z. z. (§ 1 ods. 1,
§ 5 ods. 2, § 19 ods. 1, ods. 2 zákona), t. j. nie sú tvorené na
základe  splnomocnenia  zákona  a nie  sú  vyhlásené  v Zbierke
zákonov  SR,  ale  sú  tvorené  na  základe  kompetenčného
ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlásené vo
Vestníku vlády SR. 

S poukazom na § 15 zákon a č. 400/2015 Z.z. iba o všetkom,
čo bolo  v  Zbierke  zákonov  vyhlásené,  sa  má za to,  že  dňom
vyhlásenie  sa  stalo  známym  každému,  koho  sa  to  týka.  Táto
prezumpcia poznania sa nevzťahuje na právne akty vyhlásené na
úradnej  tabuli  štátneho orgánu alebo vo  Vestníku vlády  SR,  a
preto v nich  vyhlásený  dokument  nie  je  všeobecne  záväzným
právnym predpisom a každý  nie  je  povinný ho ani  poznať  ani
plniť. 

S poukazom na  čl.  23 ods. 4 Ústavy SR právo občana na
slobodný vstup na územie Slovenskej  republiky je zaručené
tak,  že   nemožno ho  obmedziť  ani  zákonom,  nieto  ešte
všeobecne nezáväzným aktom ÚVZ. Právo zaručené v čl.  23
ods. 4 Ústavy SR je absolútne! 

Požiadavku  verejného  činiteľa,  napr.  policajta  na  hraničnom
prechode na preukázanie  totožnosti  v súvislosti  s podmienkami
vstupu občana na územie Slovenskej republiky alebo na kontrolu
týchto  podmienok,  je  treba  ignorovať,  pretože  je  v rozpore  so
zákonom.  Rovnako  to  platí  pre  občana  EÚ  v zmysle  čl.  45
Charty základných práv EÚ.

Lesť a     úskoky zo strany orgánov PZ SR  

Orgány PZ SR nevykonávajú hraničnú kontrolu osôb.  Pohyb
v rámci EÚ je slobodný a voľný, pretože kontrola sa vykonáva
na Schengenských hraniciach. Tento slobodný pohyb môže byť
obmedzený  iba  zákonom,  čo  nie  je,  nie  nezáväznými  aktmi
správneho orgánu ÚVZ podľa kompetenčného ustanovenia § 5
ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.

Orgány PZ SR nevykonávajú ani kontrolu plnenia úloh podľa
zákona  č.  355/2007  Z.  z.  Túto  činnosť  vykonávajú  úrady
verejného zdravotníctva SR.  

Pokiaľ orgány PZ SR zastavia osobu na hraničnom prechode
(ale  aj  kdekoľvek  inde)  a žiadajú  predložiť  doklad  totožnosti,
musia uviesť zákonný dôvod takejto výzvy.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z .z.  o policajnom
zbore: Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na
plnenie  úloh  podľa  tohto  zákona,  aby  preukázala  svoju
totožnosť dokladom totožnosti. 

Ťažiskovým bodom tohto oprávnenia policajta je formulácia „ak
je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona“. Tieto úlohy
sú určené v § 2 ods. 1 a) – s) citovaného zákona.  Orgány PZ
SR v postupe podľa § 18 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. však
zhliadajú  možnosť  kedykoľvek vyzvať  osobu,  aby  preukázala
svoju  totožnosť, pričom  pozornosti  im  uniká  to  najdôležitejšie
slovné spojenie „ak je to potrebné na plnenie úloh  podľa tohto
zákona“,  ktoré  definuje  materiálny  predpoklad výkonu  tohto
oprávnenia.

Ak  teda  príslušník  Policajného  zboru  vyzve  osobu  na
preukázanie  jej  totožnosti,  musí  poukázať  na  §  18  ods.  1
v spojení  s § 2 ods. 1 písm.  a)  – l)  zákona č.  171/1993 Z. z.
o policajnom  zbore s verbálnym  určením  niektorej  z týchto
skutkových  podstát,  a v prípade  písm.  b)  –  podozrenie
z trestného činu a písm. k) - podozrenie z priestupku, musí uviesť
presnú kvalifikáciu skutku o ktorý sa jedná. Iba tak je výzva podľa
§ 18 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z .z. v súlade so zákonom. Čo sa
týka  písm.  h)  –  ide  o zabezpečenie  schengenskej  kontroly
vonkajších  hraníc  Slovenskej  republiky,  nie  vstup  občanov
Slovenskej republiky alebo EÚ na jej územie.

Napr.: podľa § 18 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom
zbore Vás vyzývam na preukázanie totožnosti z dôvodu § 2 ods.
1 písm. c)  cit. zákona pre podozrenie z trestného činu krádeže
podľa  §  212  Trestného  zákona.  Takto  analogicky  musí  byť
zadefinovaná každá výzva podľa § 18 ods. 1 zákona č. 171/1993
Z.  z.,  inak  je  v rozpore  s čl.  2  ods.  2  Ústavy  SR  a zákonom

o policajnom  zbore,  a nezákonnú  výzvu  nie  je  nikto  povinný
rešpektovať. 

Pokiaľ výzva policajta nie je v súlade s uvedeným postupom,
nejde o výzvu podľa § 18 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z., a túto
pseudo-výzvu  môže  každý  ignorovať  a slobodne  odísť  svojim
smerom. Nie sme policajný štát,  ale  materiálny právny štát
podľa čl.  1 ods. 1 Ústavy SR kde platí  čl.  2 ods. 2,  ods. 3
ústavy.

Uznesenie Okresného súdu v     Pezinku, sp. zn. 2T 136/2013:   
„Žiadna osoba nie je povinná uposlúchnuť ani podrobiť
sa  takej  výzve  príslušníka  PZ,  ktorá  nemá  oporu
v platných  právnych  predpisoch.  Voči  osobe,  ktorá
takto  postupuje,  nie  je  možné  vyvodiť  trestnoprávnu
zodpovednosť  založenú  na  nerešpektovaní  takejto
výzvy“. 
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B  )   CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EÚ  

SK: Čl. 45 Charty základných práv Európskej únie:              
Sloboda pohybu a pobytu

    1. Každý občan Únie má právo na slobodný pohyb a pobyt 
na území členských štátov.

PL: Artykuł 45 Swoboda przemieszczania się i pobytu
1. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 

przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw 
Członkowskich.

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.

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.

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.

IT: Articolo 45 Libertà di circolazione e di soggiorno 
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di 

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

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.
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