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KARTIČKA SLOBODNÉHO ZAMESTNANCA  
 

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. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia nie je zamestnancovi 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.   
 
Podľa § 47 ods. 1 písm. b), § 81 pásm. a), c) Zákonníka práce nemôže zamestnanec 
porušiť pracovnú disciplínu nesplnením povinnosti ktorú nemá uloženú zákonom, ani 
nesplnením povinnosti podľa § 48 ods. 4 písm. ab) cit. zákona určenej 
zamestnávateľovi.  

 
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: Porušenia pracovnej disciplíny sa podľa § 47 ods. 1,  § 81 písm. a), c) Zákonníka práce dopustí 
ten, kto nesplní pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi a nedodržiava právne predpisy 
a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú.  
 
AVŠAK: Podľa § 48 ods. 4 písm. ab) cit. zákona NIE JE ADRESÁTOM povinnosti zamestnanec, ale 
zamestnávateľ. 
 

Podľa žiadneho ustanovenia zákona Národnej rady SR zamestnávateľ NIE JE povinný ani oprávnený 
požadovať od zamestnanca prekrytie dýchacích ciest ani preukázanie potvrdenia obsahujúce informáciu 
o jeho zdravotnom stave a zdravotných úkonoch o absolvovaní očkovania proti ochoreniu Covid-
19, testovaní biologického materiálu na Covid-19, prekonaní ochorenie Covid-19 ani splnenie podmienky 
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prekrytia dýchacích ciest (podmieňovanie vstupu podľa zdravotného stavu nie je samo o sebe oprávnením 
na nahliadanie do zdravotných záznamov, zároveň podmieniť vstup nemožno požiadavkou, ktorá zasahuje 
do základných práv a slobôd povinnej osoby bez toho, aby bola určená zákonom, súčasne diskriminácia na 

základe zdravotného stavu je zakázaná), nie je tiež povinný ani oprávnený odoprieť vstup do zamestnania 
ak osoba uvedené nesplní a nie je pre to oprávnený zamestnanca z pracoviska ani vykázať.   
 
Podľa § 81 písm. a), c) Zákonníka práce porušenie pracovnej disciplíny spocǐv́a v porusěni ́ právnych 
povinnosti,́ pričom porusěnie právnych povinnosti ́predpokladá, zě mali právnu podobu, t. j. boli stanovené 
príslušným zákonom. Zamestnanec nemá ako fyzická osoba 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 o uvedenom - 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.  
 
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. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. neurčuje zamestnancovi ako fyzickej osobe právnu 
povinnosť absolvovania očkovania proti ochoreniu Covid-19, podstúpenia odovzdania a testovania  
biologického materiálu na Covid-19, prekonania ochorenia Covid-19 ani preukazovania sa potvrdením 
o uvedenom, nepreukázanie sa tým, príp. absencia na pracovisku pre odopretie vstupu z dôvodu 
nesplnenia uvedených podmienok NIE JE porušením pracovnej disciplíny, pretože porušenie musí mať 
základ v povinnosti určenej zamestnancovi ako fyzickej osobe zákonom, a fyzická osoba takúto povinnosť 
nemá. Nepodriadenie sa požiadavke podľa § 48 ods. 4 písm. ab) cit. zákona je legitímnym postojom 
s poukazom na čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, pretože zamestnanca ako fyzickú osobu nemožno nútiť k splneniu 
podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z., keďže tieto mu zákon neukladá.  
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