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O-T-P znamená:
potvrdenie o absolvovaní Očkovania proti ochoreniu COVID-19

alebo o Prekonaní ochorenia COVID-19
alebo o negatívnom výsledku Testu na ochorenie COVID-19

PRINCÍP ZVRCHOVANOSTI ÚSTAVY

Podľa čl. 123 ÚSTAVY SR v spojení s § 1 ods. 1, § 5 ods. 2 zákona, § 18 ods. 2, § 19 ods. 1,
ods. 2 cit. zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky, 

právne akty Úradu verejného zdravotníctva SR označené ako vyhlášky na nariadenie opatrení
podľa § 5 ods. 4, § 59b, § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia nie sú zákonom ani jeho vykonávacím predpisom, t. j. nie sú všeobecne záväznými právnymi
predpismi a nenachádzajú sa v Zbierke zákonov SR.

Podľa  čl. 2 ods. 3 Ústavy SR:  Každý môže konať, čo nie je  zákonom zakázané, a nikoho
nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Podľa § 15 zákona č. 400/2015 Z.z. o všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov vyhlásené, sa má
za to, že dňom vyhlásenie sa stalo známym každému, koho sa to týka.

Požiadavky  a  výzvy  orgánov  verejnej  moci  a iných  subjektov  na  preukazovanie  sa
potvrdením „OTP“ na účely prístupu k základným právam a slobodám, odvolávajúc sa na
akty Úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, § 59b, § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007
Z.  z.,  NIE SÚ LEGITÍMNE,  pretože  tieto akty nie sú  všeobecne záväzné právne predpisy
vyhlásené v Zbierke zákonov. Tieto požiadavky a výzvy nemusí nikto plniť ani rešpektovať,
pretože nejde o všeobecne záväzné právne povinnosti.

TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
Kto iného núti na plnenie NEZÁKONNÝCH požiadaviek, navyše ak tak koná voči maloletému

dieťaťu, a dokonca ako orgán verejnej moci alebo titulom svojho postavenia v zamestnaní, a núti ho
k tomu pod stratou alebo obmedzením základných práv a slobôd, dopúšťa sa trestného činu nátlaku
(§ 192 ods. 1 Trestného zákona),  ohrozovania mravnej výchovy mládeže (§ 211 ods. 1 písm. e/
Trestného zákona),  zneužívania právomoci  verejného činiteľa (§ 326 ods.  1  Trestného zákona),
poškodzovania cudzích práv (§ 375 Trestného zákona), mučenia a iného neľudského alebo krutého
zaobchádzania (§ 420 Trestného zákona),  apartheidu a diskriminácie skupiny osôb (§ 424a ods. 1
Trestného zákona),  nebezpečného elektronického obťažovania (§ 360b ods. 1 písm. a/ Trestného
zákona),  kde  elektronické  podania  s týmto  a  obdobným  zastrašujúcim obsahom  sú  opakovane
distribuované do schránok zákonných zástupcov žiakov, príp. iných skutkov podľa okolnosti prípadu.
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ODÔVODNENIE
 

Po prijatí dehonestujúcej a zdraviu škodlivej masky na tvár („iba“ do obchodu a pod.) do našich
životov  vstúpil  ďalší  fenomén  pod  názvom  OTP COVID-19.  Kontrola  potvrdenia  o  absolvovaní
očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo o negatívnom
výsledku testu na ochorenie COVID-19. Je to v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi
o ochrane ľudských práv a základných slobôd!

Kontrolu  vykonávajú  orgány  verejnej  moci,  napr.  polícia,  ale  aj  riaditelia  škôl,  majitelia
prevádzok  a pod.  (v  drvivej  väčšine  všetci  zo  strachu pred stratou  pracovného miesta)  a každý
kontroluje každého. Aj keď nikto nechce, každý však vytvára totalitný režim. Sebe a svojim deťom!

Legitimitu  kontroly  opierajú  o  právne  akty  Úradu  verejného  zdravotníctva  označené  ako
vyhlášky na nariadenie opatrení podľa § 5 ods. 4, § 59b, § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Tieto akty ÚVZ však nie sú všeobecne záväzné právne predpisy.

To  preto,  že  nie  sú  tvorené  v zmysle  ústavného  príkazu  čl.  123  Ústavy  SR v spojení  so
zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
a nie  sú  vyhlásené  v Zbierke  zákonov.  Nejde  teda   o vyhlášky,  inak  povedané o všeobecne
záväzné právne predpisy.

Tieto akty sú tvorené na základe kompetenčného ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 355/2007
Z. z. a takéto akty nie sú právne predpisy, ale „bežné“ rozhodnutia správnych orgánov na základe
zákona pri výkone ich činnosti. 

Právny  predpis  sa  všeobecne  záväzným  nestáva  na  základe  jeho  „nazvania“  všeobecne
záväzným (ako je to v uvedené v 59b ods. 2 za bodkočiarkou, ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.), ale
stáva sa ním na základe celého legislatívneho procesu podľa zákona č. 400/2015 Z. z. vrátane jeho
tvorby  podľa  §  5  ods.  2  cit.  zákona  na  základe  splnomocňovacieho  ustanovenia  na  vydanie
vykonávacích predpisov a vyhlásenia podľa § 18 ods. 2, § 19 ods. 1, ods. 2 cit. zákona v Zbierke
zákonov, čím je naplnené uplatnenie výkonnej moci podľa ústavného príkazu čl. 123 Ústavy SR .
Zavŕšením tvorby právneho predpisu je jeho vyhlásenie v     Zbierke zákonov     (§ 1 ods. 1 cit. zákona).

Čl.  123 Ústavy SR:  Ministerstvá  a  iné  orgány  štátnej  správy  na základe zákonov  a  v  ich
medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom.
Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

§ 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej  republiky všeobecne záväzným právnym predpisom je  expressis  verbis iba Ústava
Slovenskej  republiky,  ústavné zákony,  zákony,  nariadenia vlády Slovenskej  republiky,  vyhlášky a
opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy a
Národnej banky Slovenska za podmienky ich vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

§ 15 cit.  zákona  o všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to,  že dňom
vyhlásenie sa stalo známym každému, koho sa to týka.

Povedať,  že  „právny  akt  vydaný na  základe  kompetenčného  ustanovenia (§  5  ods.  4
zákona č. 355/2007 Z. z.) je  všeobecne záväzný právny predpis“, je právny nezmysel, ktorý si
vzájomne protirečí už v definíciách. 

Pre účely legitímneho odmietnutia skákať Covid-19 podľa toho ako „iný“ píska, je argument, že
právny akt Úradu verejného zdravotníctva ukladajúci požiadavku OTP (ale aj  iné, napr.  prekrytie
dýchacích ciest, uzavretie prevádzok a pod.) nespĺňa už základný predpoklad k jeho plneniu, a to
ten, že  nie je vyhlásený a     publikovaný v     Zbierke zákonov, teda nejde o     právny predpis  v     zmysle  
ústavy. BODKA. 

Nález Ústavného súdu zo dňa 20.5.2009 sp. zn. PL. ÚS 17/08:
„Materiálny  právny  štát sa  nezakladá  na  zdanlivom  dodržiavaní  práva  či  na  formálnom
rešpektovaní  jeho  obsahu  spôsobom,  ktorý  predstiera  súlad  právne  významných  skutočností  s
právnym poriadkom. 

Podstata materiálneho právneho štátu spočíva v uvádzaní platného práva do súladu so základnými
hodnotami demokraticky usporiadanej spoločnosti a následne v dôslednom uplatňovaní platného
práva bez výnimiek založených na  ú č e l o v ý c h  dôvodoch.“ 
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