
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia  

 

 

V Y H L Á S E N I E 
 

K ODMIETNUTIU MÔJHO OTESTOVANIA NA OCHORENIE COVID-19 UVÁDZAM NASLEDOVNÉ: 

 

 Podľa Ústavy SR (Čl. 2 ods.2) štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach 

a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

 V zmysle Ústavy SR (Čl. 13 ods.2) medze základných práv a slobôd možno upraviť za 

podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom, pričom povinnosti možno ukladať 

zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd 

(Čl. 13 odst. 1 písm. a) Ústavy SR).  

 Podľa Ústavy SR má každý právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, 

zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe (Čl. 19 odst. 3 Ústavy SR).  

Navyše § 16 ods. 1 zákona č.  18/2018 Z.z. zakazuje spracúvanie osobitných kategórií 

osobných údajov, ktorými sú aj údaje týkajúce sa zdravia (podľa  § 5 písm d) zákona č.  

18/2018 Z.z.  Ide o údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej 

osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom 

stave). Medzi výnimky, na ktoré sa tento zákaz nevzťahuje nie sú zahrnuté osoby, akými sú 

napr. policajt, vojak, pracovník vykonávajúci strážnu službu, nadriadený pracovník, vedenie 

spoločnosti, veliteľ... (§ 16 ods. 2 písm. h) zákona č.  18/2018 Z. z.). Navyše tieto osoby 

nepatria ani medzi osoby, ktorým sa formou nahliadnutia sprístupňujú zdravotné údaje podľa 

§ 25 čl. 1 ods. a - ods.n -zákona č. 576/2004 Z.z. 

 Rovnako podľa Ústavy SR (Čl. 16 ods.1) je zaručená nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, 

pričom môže byť obmedzená len v prípadoch ustanovených zákonom. 

 Počas trvania vyhláseného núdzového stavu vládou môže obmedziť nedotknuteľnosť osoby 

a jej súkromia aj vláda a to iba jej núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na určené 

miesto (Čl. 5 odst. 3 písm. a) Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.). Obmedzenie rešpektovania 

telesnej a duševnej nedotknuteľnosti tak nie je uvedeným ustanovením dotknuté. 

 

UPOZORŇUJEM, ŽE PRITOM PLATÍ: 

 

 Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem 

chránený Trestným zákonom, nie je trestným činom (§ 25 Trestného zákona - “Nutná 

obrana”). Ochrane zdravia dáva rámec celý II. diel  Prvej hlavy Druhej časti Trestného zákona 

(“Trestné činy proti zdraviu”), celý III. diel Prvej hlavy Druhej časti Trestného zákona 

Trestného zákona (“Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie”) a § 420 TZ (“Mučenie a iné 

neľudské alebo kruté zaobchádzanie”). Právo na ochranu zdravia pritom vychádza z čl. 40 

Ústavy SR. 

 Nikomu podľa Čl. 12 ods.4  Ústavy SR nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že 

uplatňuje svoje základné práva a slobody.  

 Podľa čl. 3 odst. 1 Charty základných práv EU má každý právo na rešpektovanie svojej 

telesnej a duševnej nedotknuteľnosti. 
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VZHĽADOM NA VYŠŠIE UVEDENÉ SKUTOČNOSTI SI UPLATŇUJEM SVOJE PRÁVO NA TELESNÚ A 

DUŠEVNÚ NEDOTKNUTEĽNOSŤ MOJEJ OSOBY, KTORÚ MI ZARUČUJE ÚSTAVA SR A SÚČASNE 

VYHLASUJEM, ŽE ODMIETNUTIE MÔJHO OTESTOVANIA NA OCHORENIE COVID-19 JE MOJOU 

NUTNOU OBRANOU A UPLATNENÍM PRÁVA NA OCHRANU MÔJHO ZDRAVIA PRI VÝKONE 

ZAMESTNANIA. VZHĽADOM NA UVEDENÉ SKUTOČNOSTI SOM SA ODMIETNUTÍM MÔJHO 

OTESTOVANIA NA OCHORENIE COVID-19  NEDOPUSTIL ŽIADNEHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA.   

 

 

 

V ................................ dňa ........................................................ 

 

 

_______________________________ 

meno, priezvisko, podpis 

 


