
ODOPRETIE PÍSOMNÉHO VOJENSKÉHO ROZKAZU 
 

Dňa 20.11.2020 veliteľ muničného skladu Nováky mjr. Ing. Jozef Blaho vydal čat. Jurajovi Dobrotkovi 

písomný rozkaz na spresnenie výkonu štátnej služby č. 224 zo dňa 20.11.2020, kde mu v článku 1, 

na základe čiastkového rozkazu (FRAGO) č.001 veliteľa regionálneho veliteľstva Topoľčany (RHQ-

TO) pre operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ rev.2-č.: 1.mb-345-83/2020 nariadenia veliteľa 

operačného veliteľstva Topoľčany, nariadil, citujem: “zúčastniť sa operácie spoločná zodpovednosť 

kde budete vyčlenený pre potreby RHQ Topoľčany ako administratívny pracovník určeného 

odberového miesta v dobe od 20.11.2020 do 22.11.2020“. Tento rozkaz odmietol splniť s písomným 

uvedením nasledovného textu, citujem: „vzhľadom na absenciu rozkazu prezidentky (v tomto 

rozkaze) vo veci mimoriadneho výkonu služby, ktorej sa týka tento rozkaz ho odmietam splniť 

z dôvodu, že takúto povinnosť mi ukladá § 132 odst. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.” (pozn.:§ 132 odst. 5 

Zákona č. 281/2015 Z.z.: Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, 

nariadenia, príkazu alebo pokynu veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin alebo priestupok; 

túto skutočnosť oznámi bezodkladne najbližšiemu nadriadenému toho veliteľa, ktorý vojenský rozkaz, 

nariadenie, príkaz alebo pokyn vydal.). 

 

OPERAČNÝ ROZKAZ  VELITEĽA REGIONÁLNEHO VELITEĽSTVA TOPOĽČANY (RHQ TO) PRE OPERÁCIU  

„SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ„ rev. 2  č.: 1.mb-345-83/2020  ZO DŇA 18.11.2020 vydaný plk. Ing. 

Milanom Cvikom - veliteľom RHQ TO: 

„VEC: OPERAČNÝ ROZKAZ VELITEĽA REGIONÁLNEHO VELITEĽSTVA TOPOĽČANY (RHQ TO) PRE 

OPERÁCIU „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“  

ODKAZY:  

A. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu č. 227/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

B. Zákon č.321/2002 Z. z. Zákon o ozbrojených silách SR v znení neskorších predpisov. 

C. Zákon č.387/2002 Z.z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. 

D. Situačný plán použitia OS SR pri riešení krízovej situácie „PADLÝ ANJEL“ č. ŠbPDP-V-8-7 z 5. 

júna 2007. 

E. Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR) z 23. mája 2005.  

F. Zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov. 

G. Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike z 11. augusta 2020.  

H. Strategický plán NGŠ OS SR CORONA na spoločnú operáciu v súvislosti s COVID-19 rev.1 č. 

ŠbSP-70-39/2020 z.  septembra 2020.   

I. Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s koronavírusom 2019  

– aktuálne znenie uložené na informačnom portáli Úradu verejného zdravotníctva SR 

(http://www.uvzsr.sk). 

J. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – aktuálne znenie 

uložené na informačnom portáli Úradu  verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk). 

K. Usmernenia vedúceho hygienika rezortu MO SR – aktuálne znenia  uložené na informačnom 

portáli MO SR „Koronavírus SARS-CoV-2“ (https://web1.mil.sk/SitePages/koronavirus.aspx). 

L. Uznesenie vlády SR č. 202/2020 z 06.04.2020. 

http://www.uvzsr.sk/
https://web1.mil.sk/SitePages/koronavirus.aspx


M. Uznesenie vlády SR č. 587/2020 z 30.09.2020. 

N. Uznesenie vlády SR č. 644/2020 z 09.10.2020. 

O. Uznesenie vlády SR č. 665/2020 z 18.10.2020. 

P. Smernica pre činnosť Spoločného operačného centra GŠ OS SR  

i. č. SCKM-75-59/2020 zo dňa 4. septembra 2020. 

Q. OPERAČNÝ PLÁN VELITEĽA SOZ PRE OPERÁCIU „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ Revízia 2, č.: 

ŠbPO-214-71/2020 z 4. novembra 2020.Smernica pre činnosť Spoločného operačného centra 

GŠ OS SR č. SCKM-75-59/2020 zo dňa 4. septembra 2020. 

R. Koordinačný rozkaz veliteľa SOV k príprave 1. etapy operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“, 

č.: ŠbPO-214/2020 z 19. októbra 2020. 

S. Operačný plán veliteľa SOV pre operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“, č. ŠbPO-214-1/2020 

z 19. októbra 2020. 

T. OPERAČNÝ PLÁN VELITEĽA SOV PRE OPERÁCIU „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ Revízia 1, č.: 

ŠbPO-214-53/2020 z 27. októbra 2020. 

U. OPERAČNÝ PLÁN VELITEĽA SOV PRE OPERÁCIU „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ Revízia 2, č.: 

ŠbPO-214-71/2020 z 04. novembra 2020 

V. OPERAČNÝ PLÁN VELITEĽA SOZ PRE OPERÁCIU „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ REVÍZIA 3 Č.: 

ŠbPO-214-99/2020 z 18. novembra 2020. 

a. Účel: Cieľom rozkazu je definovať postup plošného testovania občanov SR v okresoch 
TOPOĽČANY, PARTIZÁNSKE a PRIEVIDZA s cieľom identifikovať mieru infikovania populácie SR 
ochorením COVID-19 a zamedziť respektíve prerušiť jeho reťazové šírenie na území SR. 

b. Schválenie: Formát dokumentu je vypracovaný v súlade so Smernicou pre operačné plánovanie 
SVD/GOP 30-20. 

c. Účinnosť: dňom schválenia.“ 
 

Čat. Juraj Dobrotka tým, že veliteľovi mjr. Ing. Jozefa  Blahu plk. Ing. Ondrejovi Bagačkovi - veliteľovi 

ZZII Martin v ten istý deň, teda dňa 20.11.2020 o 9:05 hod. odoslal email s názvom, citujem: 

“Bezodkladné splnenie oznamovacej povinnosti v zmysle § 132 odst. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.” splnil 

svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť. Mjr. Ing. Jozef Blaho mu totiž vydal rozkaz, ktorého splnením 

by spáchal niekoľko trestných činov: “V zmysle vyššie uvedeného mám za to, že splnením písomného 

rozkazu veliteľa muničného skladu mjr. Jozefa Blahu na spresnenie výkonu štátnej služby č. 224 zo dňa 

20.11.2020, kde mi v článku 1, na základe čiastkového rozkazu (FRAGO) č.001 veliteľa regionálneho 

veliteľstva Topoľčany (RHQ-TO) pre operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ rev.2-č.: 1.mb-345-

83/2020 nariadenia veliteľa operačného veliteľstva Topoľčany, nariadil, citujem: “zúčastniť sa 

operácie spoločná zodpovednosť kde budete vyčlenený pre potreby RHQ Topoľčany ako 

administratívny pracovník určeného odberového miesta v dobe od 20.11.2020 do 22.11.2020“, by 

som ako člen organizovanej skupiny osôb spáchal nasledovné trestné činy: 

 Trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 Trestného zákona) z dôvodu 

podieľania sa na úmyselnom poškodzovaní zdravia testovaných osôb na prítomnosť 

ochorenia COVID-19 prostredníctvom rýchlych antigénových testov na COVID-19 

(zdravotnícke pomôcky in vitro) bez jednoznačného dokladovania certifikácie na území 

Európskej únie a rešpektovania slobodného a informovaného súhlasu testovaných osôb, teda 

spôsobom odporujúcim zákonu, ako aj prekročením svojej právomoci, ktoré vyplýva  zo 

skutočnosti, že výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom nenariadil prezident na 

návrh vlády tak, ako to jednoznačne stanovuje Čl. 5 odst. 4 písm a) Ústavného zákona č. 

227/2002 Z.z.), ale schválila ho iba vláda svojim uznesením č. 665, zo dňa 18.10.2020. 



Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Čl. 2 ods.2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na 

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, ako aj s 

poukazom na zásadu EX INIURIA IUS NON ORITUR – z bezprávia nevzniká právo, akékoľvek 

konanie profesionálneho vojaka na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 665, zo 

dňa 18.10.2020 súvisiace s prípravou alebo vykonaním celoštátneho testovaniu obyvateľstva 

na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu je 

konaním odporujúcim zákonu a prekročením mojej právomoci. 

 Založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd 

(§ 421 Trestného zákona) a to obmedzovaním nedotknuteľnosti (telesnej) osoby (Čl. 16 ods.1 

Ústavy SR) nerešpektovaním slobodného a informovaného súhlasu testovaných osôb. 

 Neoprávneného zaobchádzania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami (§ 170 

Trestného zákona) podieľaním sa na vykonávaní testovania (odbere buniek) realizovanom  

antigénovými testami na ochorenie COVID-19 (zdravotnícke pomôcky in vitro) bez 

jednoznačne preukázanej certifikácie na území Európskej únie.“. 


