PREVÁDZKY – PREDKLADANIE TESTOV A KOVID PASOV
Kontroly dokumentov o zaočkovaní či o testoch.
V zmysle zákona č. 576/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti - § 25 - Sprístupňovanie
údajov zo zdravotnej dokumentácie, presne špecifikuje osoby, alebo inštitúcie, ktoré podľa
tohto zákona a paragrafu, majú prístup k vašej zdravotnej dokumentácii. Sú to:
§ 25

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie - § 25 ( výpis zákona)
(1) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej
dokumentácie osoby
a) tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
b) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto
osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej,16) ktorá s ňou žila v čase smrti
v domácnosti,32) blízkej osobe33) alebo ich zákonnému zástupcovi,
c) osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva34) osoby podľa písmena a) alebo b)
s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu35) v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v
plnomocenstve,
d) revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na
účely kontrolnej činnosti36) v celom rozsahu,
e) úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou37) a na účely prešetrovania
sťažností37a) v celom rozsahu,
f) ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely
dozoru podľa osobitného predpisu;4) ak ide o zdravotnú dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl
Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s
ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu,
g) všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v
prijímacom konaní podľa osobitného predpisu38a) a posudkovému lekárovi ozbrojených síl
Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania 38b) v celom rozsahu,
h) posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a
v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov38) v celom rozsahu,
i) posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej
činnosti podľa osobitného predpisu38a) v celom rozsahu,
j) znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého
požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s
občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie
znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje
znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného predpisu, 38c)
k) poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39) na účely
kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,
l)príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho
povolania,
m)odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu
potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.

Výsledok takéhoto testu, alebo kovid pasu sa považuje za zdravotnú dokumentáciu, ktorou
je súbor údajov o zdravotnom stave osoby podľa ust. § 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.,
ktorých ochrana a utajenie podlieha špeciálnemu režimu. Tu je zoznam: Pacient, Blízke
osoby, Splnomocnenec, splnomocnený pacientom, Revízny lekár, Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, Lekár určený MO SR a MV SR, MZ SR, lekár a sestra
samosprávneho kraja, Všeobecný lekár MV SR, Posudkový lekár poisťovne, Posudkový lekár
ÚPSVaR, Znalec v odbore zdravotníctva, Zdravotná poisťovňa, Príslušný orgán zdravotníckej
komory, Klinický audítor, Pracovníci epidemiológie.
Je dosť veľa osôb a inštitúcií, ktoré vám môžu oficiálne nazrieť do vašej zdravotnej
dokumentácie. Rozhodne medzi nich nepatria policajti, vojaci, colníci, učitelia, zamestnanci
fitness centier, kúpalísk, obchodných centier, reštaurácií či hotelov! Oprávnenosť nahliadať
do zdravotnej dokumentácie je vymedzená zákonom! Nie je problém zákon porušovať, ale
porušenie zákona naprávať.
Tým, že vyžadujete preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19 a
neumožnite žiakom zúčastniť sa bez testu na povinnej školskej výučbe - najmä na základe
metodických pokynov Ministerstva školstva SR - je v rozpore s právnymi predpismi SR. V
slovenskom právnom poriadku neexistuje nijaký právny predpis, na základe ktorého by bol
ktokoľvek povinný dať sa testovať na ochorenie covid-19.
Vaše protiprávne konanie nie je ospravedlniteľne ani tým, že ste na základe vlády
Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy uvádzaný do omylu, a preto
konáte v mylnej domnienke. Neznalosť práva a zákona Vás neospravedlňuje a nevyviňuje
z právnej zodpovednosti za jeho porušenie. Je potrebné, aby ste dodržiavali zákonnosť a
ústavný princíp, podľa ktorého „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, o nikoho
nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“
Vynucovanie si povinnosti predložiť potvrdenie o nezákonnom testovaní obyvateľstva
z Vašej strany - ako štatutárneho zástupcu, je hrubá neznalosť Ústavy Slovenskej republiky a
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. Je možné, že ide o páchanie trestného činu nátlaku v
zmysle ustanovení § 192 odsekov 1 a 4 Trestného zákona a taktiež obmedzovania osobnej
slobody v zmysle ust. § 183 ods. 1 Trestného zákona. Každý Váš zamestnanec, ktorý bude
taktiež pokračovať v protiprávnych nátlakových akciách voči rodičom, resp. žiakom bude sa
dopúšťať uvedených trestných činov. Občan môže podať proti nim trestné oznámenie.
Vláda zjavne pácha na svojich občanoch niekoľko trestných činov a to len prostredníctvom
Úradu verejného zdravotníctva na čele s hlavným hygienikom pánom Mikasom. Úrad
verejného zdravotníctva je zriadený zákonom č. 355/2007 Z. z. – Zákon o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravotníctva – ako ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA!
Nepoznáme štát, v ktorom rozpočtová organizácia je poverená vydávaním rozhodnutia v sile
zákona! Napriek tomu hlavný hygienik vydáva na základe poverenia vyhlášky a štátni
úradníci nás mylne informujú, že majú silu zákona. Nemajú. Porušenie vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva nemožno zákonne namietať na Ústavnom súde.

Hierarchia zákonov SR:

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v § 1 ods. 1 definuje všeobecne záväzné právne predpisy, kde
patria:
➢ Medzinárodné zmluvy;
➢ Ústava Slovenskej republiky a ústavné zákony;
➢ Zákony;
➢ Nariadenia vlády Slovenskej republiky;
➢ Vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných
orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska.
Uvedené predstavuje hierarchiu právnych predpisov v SR a ich vzťahy nadriadenosti a
podriadenosti. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú teda len všeobecne záväznými
právnymi predpismi, avšak nie sú zverejňované v Zbierke zákonov.
Vyhlášky ÚVZ sú publikované len vo Vestníku vlády SR, ktorý je zverejňovaný na webovom
sídle Ministerstva vnútra SR.

