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KARTIČKA SLOBODNÉHO SPOTREBITEĽA  
 

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 § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia nie je fyzickej osobe určená povinnosť prekrytia horných 
dýchacích ciest ani dezinfikovania rúk, čím nie je daný objekt chráneného 
záujmu spoločnosti. Absentuje teda objekt, zároveň objektívna stránka, tým aj 
subjektívna stránka, bez ktorých podstatných náležitostí zavineného konania 
nejde o priestupok. 
 
Podľa § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia nemôže fyzická osoba spáchať priestupok neprekrytia 
dýchacích ciest podľa § 48 ods. 4 písm. r) cit. zákona, ktoré konanie nie je za 
priestupok výslovne označené v citovanom ustanovení v zmysle § 2 ods. 1 
Zákona o priestupkoch.  
 
Podľa § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia nie je fyzickej osobe určená povinnosť preukazovania sa 
potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o 
prekonaní ochorenia COVID-19 ani potvrdením o negatívnom výsledku testu na 
ochorenie COVID-19, čím nie je daný objekt chráneného záujmu spoločnosti. 
Absentuje teda objekt, zároveň objektívna stránka, tým aj subjektívna stránka, 
bez ktorých podstatných náležitostí zavineného konania nejde o priestupok. 
 
Podľa § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia nemôže fyzická osoba spáchať priestupok nesplnením 
povinnosti podľa § 48 ods. 4 písm. z) cit. zákona určenej prevádzkovateľovi 
zariadení.  

  
1. PRAVDA: Priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa 
dopustí ten, kto nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. r) cit. 
zákona.  
 
AVŠAK: Podľa § 48 ods. 4 písm. r) cit. zákona NIE JE URČENÁ povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. 
 
2. PRAVDA: Priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa 
dopustí ten, kto nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. z) cit. 
zákona.  
 
AVŠAK: Podľa § 48 ods. 4 písm. z) cit. zákona NIE JE ADRESÁTOM povinnosti fyzická osoba, ale prevádzkovateľ. 
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Podľa § 52a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. je prevádzkovateľ povinný požadovať od osôb vstupujúcich do 
prevádzok a na hromadné podujatia splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z); na tento účel je oprávnený 
požadovať od osôb preukázanie totožnosti a preukázanie potvrdenia podľa § 48 ods. 4 písm. z), podľa § 52a ods. 
2 zákona č. 355/2007 Z. z. je povinný odoprieť vstup ak osoba uvedené nesplní, podľa § 52a ods. 3 zákona č. 
355/2007 Z. z. je takúto osobu oprávnený vykázať.  
 
AVŠAK: Podľa žiadneho zákona nachádzajúceho sa v Zbierke zákonov SR fyzická osoba nemá právnu povinnosť 
na plnenie požiadaviek OTP podľa § 48 ods. 4 písm. z) cit. zákona, preto ich pre účely vstupu plniť nemusí. 
 
Podľa § 2 ods. 1 zákona 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. Neabsolvovanie očkovania proti 
ochoreniu Covid-19, nepodstúpenie odovzdania a testovanie biologického materiálu na Covid-19, neprekonanie 
ochorenie Covid-19 ani nepreukázanie sa potvrdením - informáciou o svojom zdravotnom stave o uvedenom  nie 
je výslovne označené v žiadnom zákone za priestupok.  
 
S poukazom na čl. 2 ods. 3 Ústavy SR fyzická osoba nemá VÔBEC stanovené zákonom ako právnu povinnosť 
prekrytie dýchacích ciest ani podmienku absolvovať očkovanie proti ochoreniu Covid-19, podstúpiť odovzdanie 
a testovanie biologického materiálu na Covid-19, prekonať ochorenie Covid-19 ani preukazovať sa potvrdením - 
informáciou o svojom zdravotnom stave vrátane o absolvovaní očkovania proti ochoreniu Covid-19, prekonaní 
ochorenia COVID-19 alebo o výsledku testu na ochorenie Covid-19. 
 
Podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd,  čl. 3 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie,  
čl. 7 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd,  čl. 16 ods. 2 Ústavy SR v spojení s § 11 ods. 9 písm. f) zákona č. 
576/2004 Z. z. fyzická osoba má právo na zachovanie súkromia a mlčanlivosti o všetkých údajoch 
a skutočnostiach týkajúcich sa jej zdravotného stavu. 
  
V prípade nanucovania prekrytia dýchacích ciest, absolvovania očkovania proti ochoreniu Covid-19, podstúpenia 
odovzdania a testovania biologického materiálu na Covid-19, prekonania ochorenia Covid-19 a preukazovania 
potvrdenia - informácií o zdravotnom stave fyzickej osoby vrátane o absolvovaní očkovania proti ochoreniu Covid-
19, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o výsledku testu na ochorenie Covid-19 ide o trestný činom nátlaku 
a iné, v prípade verejného činiteľa tiež trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.  
  
 

ZÁVER: 
 
Keďže § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. neurčuje právnu povinnosť prekrytia dýchacích ciest, ich 
neprekrytie NIE JE priestupkom podľa § 2 ods. 1 Zákona o priestupkoch v spojení s § 56 ods. 1 písm. f) zákona 
č. 355/2007 Z. z. a výzva policajta podľa § 18 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (už čo len) na 
preukázanie totožnosti osoby bez prekrytých dýchacích ciest pre uvedené JE NEPRÍPUSTNÁ. Neuposlúchnutie 
takej výzvy nie je priestupkom a obrana proti prípadným donucovacím prostriedkom policajta nie je útokom 
na verejného činiteľa. 
 
Keďže § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. neurčuje fyzickej osobe právnu povinnosť absolvovania 
očkovania proti ochoreniu Covid-19, testovania biologického materiálu na Covid-19, prekonania ochorenia 
Covid-19 ani preukazovania sa potvrdením o uvedenom, nepreukázanie sa tým NIE JE priestupkom podľa § 2 
ods. 1 zákona o priestupkoch v spojení s § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. Výzva prevádzkovateľa 
zariadenia na preukázanie totožnosti fyzickej osoby v spojení s informáciou o jej zdravotnom JE NEPRÍPUSTNÁ 
a NEVYKONATEĽNÁ, pretože osoba k tomuto nemá právnu povinnosť určenú zákonom. Neuposlúchnutie takej 
výzvy je legitímnym postojom s poukazom na čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, pretože fyzickú osobu nemožno nútiť 
k splneniu podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z., keďže tieto jej zákon neukladá.   
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