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Vec: Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 
 

 

Dňa 31.10.2021 v televízii TA3 v relácii „V politike“ nazval predseda vlády Slovenskej republiky 

Eduard Heger niektorých slovenských občanov grázlami a vyvrheľmi. To preto, že nakupujú bez 
prekrytia dýchacích ciest, aj keď takú právnu povinnosť nemajú, pre ktorý dôvod niektorí 

veritelia/predajcovia po uzavretí kúpnej zmluvy (vyložení ponúknutého a vybratého tovaru na 

zaplatenie) odmietajú od nich prijať plnenie/úhradu kúpnej ceny a vystaviť im o tom doklad, čím podľa 
§ 569 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka dlžník je následne oprávnený plnenie odoprieť. Heger 

týchto bezúhonných ľudí, ktorí plniť chcú, čo im ale je znemožnené bez podrobenia sa zásahu do ich 

telesnej integrity prekrytím dýchacích orgánov, k čomu nemajú (pre zvrátenosť povahy požiadavky) 

povinnosť určenú zákonom, teda občanov Slovenskej republiky, z ktorých peňazí je platený, nazýva 
grázlami a vyvrheľmi. 

   

Na margo nákupov týchto občanov bez prekrytia dýchacích ciest uviedol, že od nového policajného 
prezidenta Štefan Hamrana očakáva vyriešenie situácie okolo ľudí, ktorí v obchodoch nedodržiavajú 

nastavené opatrenia. Podľa Hegera týmto ľuďom, ku ktorým patrím aj ja, sa musí jasne ukázať, že zákon 

platí pre každého.  

 

Beriem predsedu vlády, aj keď ho považujem za grázla a vyvrheľa, za slovo a s poukazom na § 2 

ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. žiadam o označenie zákona a povinnosti ktorú porušujem, pokiaľ si 

na verejnosti neprekrývam dýchacie cesty.  

 

Na Slovensku je ten skutkový stav, že za účelom prístupu k základným právam a slobodám vrátane práv 

spotrebiteľa sa vyžaduje od ľudí prekrytie horných dýchacích ciest. Nikto však z orgánov verejnej moci 
nevie označiť právnu kvalifikáciu tejto „povinnosti“.  

 

S touto otázkou som sa obrátila na Súdnu radu Slovenskej republiky, ktorá mi na žiadosť o informáciu 
o označenie právnej povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest oznámila, že takú informáciu nemá, 

čo je inak povedané, že takáto povinnosť neexistuje v zákone Národnej rady Slovenskej republiky, inak 

by informáciu o nej musela mať a musela by mi ju oznámiť. 
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Z dôvodu nesplnenia vyžadovanej povinnosti prekrytia dýchacích ciest, ktorú nikto nevie označiť, čo 

vyplýva aj zo stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky, teda z dôvodu neplnenia 

nepreskúmateľnej povinnosti je odopieraný prístup k základným právam a slobodám. 

 
Keďže uvedené sa deje aj mne a mnohým iným občanom, pričom sama poznám zákony ale doposiaľ 

som v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nenašla ten, ktorý takúto povinnosť určuje, žiadam Úrad 

vlády Slovenskej republiky, a to aj z dôvodu, že predseda vlády mal kuráž sa vyhrážať občanom pre 
porušenie tohto zákona a zamestnávať tým policajného prezidenta, zároveň popri tom ich stihol 

bezočivo uraziť ako grázlov a vyvrheľov, aby mi tento zákon označil.  

 
§ 2 ods. 1 Zák. č. 372/1990 Zb.: Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje 

záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný 

správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. 

 
Je zjavné, že Heger v označenej relácii vystupoval ako predseda vlády, ktorý pozná právne predpisy 

o ktoré svoje konanie a verbálne prejavy opiera, preto s poukazom na čl. 2 ods. 2, ods. 3, čl. 13 ods. 1 

písm. a), ods. 2, čl. 72, čl. 120, čl. 123, čl. 152 ods. 4 Ústavy SR, § 1 ods. 1, § 15 zákona č. 400/2015 Z. 
z., § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. žiadam o označenie  

- ustanovenia zákona Národnej rady SR so znením skutkovej podstaty určujúce povinnosť 

prekrytia horných dýchacích ciest.  
 

V prípade, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky neexistuje takýto zákon a povinnosť a 

s poukazom na § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. neexistuje zavinené konanie ako neprekrytie dýchacích 

ciest, ktoré je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone a nejde o iný správny delikt 
alebo o trestný čin, Heger verejným prejavom dňa 31.10.2021 spáchal trestný čin zneužitia právomoci 

verejného činiteľa, nátlaku, poškodzovania práv a iné...  
 
Je neprípustné, aby sa predseda vlády vyhrážal občanom za porušenie zákona (zavinené konanie je 

označené vždy iba v zákone, teda porušiť možno iba zákon), ktorý nikto nepozná a doposiaľ ho nenašiel 

v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.  

 
S poukazom však na slová predsedu vlády Slovenskej republiky o povinnosti prekrývania horných 

dýchacích ciest je Úrad vlády povinný takúto právnu kvalifikáciu na žiadosť označiť. Podľa slov 

predsedu vlády takýto zákon a predmetná právna povinnosť existuje. Kvôli jej porušovaniu sa dokonca 
má osobitne aktivizovať Polícia Slovenskej republiky. 

 

    S pozdravom       JUDr. Adriana Krajníková 


