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VEC: O z n á m e n i e   o  skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu     

trestného činu  
 

 

Podpísaný/á ................................................., trvale bytom ..........................................., občan/ka SR, na základe 

nižšie uvedeného skutkového stavu podávam nasledovné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť 

k spáchaniu trestného činu . 

 

V dňoch 24.10. až 26.10.2020 sa uskutočnilo pilotné testovanie   antigénnymi testami na COVID-19 v najviac 

postihnutých oblastiach Slovenskej republiky. V dňoch 31.10. a 01.11.2020 sa uskutočnilo plošné testovanie obyvateľstva 

na území Slovenskej republiky. 23.10.2020 a 30.10.2020, t. j. v dni pred započatím testovaní, odzneli v médiách vyjadrenia 

predstaviteľov vlády a zástupcov ZMOS, ako aj prezidentky republiky, že personálne zabezpečenie celoštátnej akcie je 

nedostatočné. Prezidentka vyzvala, aby sa testovania zúčastnili občania, ktorí pociťujú príznaky ochorenia. Vládni 

predstavitelia vyzvali všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili  nezávisle na zdravotnom stave, a to pod hrozbou 

obmedzenia, až straty niektorých Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi garantovaných  osobných práv a slobôd. 

Využili aj psychologický nátlak na občanov vo forme legitimizovania oprávnenia zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer 

pre prekážku na strane zamestnanca pri neúčasti dotknutého alebo aj jeho rodinných príslušníkov na plošnom testovaní. 

Takisto bolo vládnymi predstaviteľmi  spomenuté na tlačovej besede, že tí, ktorí sa nezúčastnia na testoch, budú mať 

hradený  len obmedzený rozsah zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia oproti tým, ktorí sa dali 

otestovať. 

Okrem dňa 1.11.2020 sme v testovacích  dňoch mali možnosť v médiách sledovať po celom  Slovensku 

niekoľkohodinové rady a zhluky ľudí zdravých a preukázateľne aj chorých,  ako aj starších ľudí z rizikových skupín, ktorí 

obvykle trpia chronickými ochoreniami, vo vlhkom a chladnom počasí spoločne čakajúcich na testovanie.  Takisto sme sa 

dozvedeli, že na poslednú chvíľu prišli na žiadosť vlády pomôcť zdravotníci z Maďarska a zdravotníci z Rakúskej armády.  

Organizátori akcie boli lekármi a inými odborníkmi verejne  upozornení na riziko prenosu SARS-CoV-2 medzi 

spoločne čakajúcimi na testy. Takisto boli upozornení na rozdielnu senzitivitu zakúpených testov oproti tej, ktorú uvádza 

juhokórejský výrobca a v dôsledku toho riziko falošnej negativity  testu a tiež na možnosť falošnej pozitivity  testu, čo aj pri 

verejných vystúpeniach opakovane vládni predstavitelia potvrdili. Kompetentní napriek uvedeným skutočnostiam 

nevyčlenili odberové  miesta alebo časy odberov zvlášť pre príznakových a pre bezpríznakových testovaných, pričom si 

museli byť vedomí verejného ohrozenia  z prenosu ochorenia z chorých na zdravých testovaných, ktoré takýmto postupom 

potencovaným  chladným a vlhkým počasím spôsobili. 

Vzhľadom na uvedené máme za to, že došlo verejne zo strany vládnych predstaviteľov  k prejavom nátlaku  na 

občanov a nepriamo aj na zamestnávateľov  v zmysle §192 trestného zákona. 

 

De facto organizovanie zhromaždení  na prístupových cestách pred odberovými miestami je v rozpore s uznesením vlády, 

ktoré zakazuje združovanie sa viac ako 6 osôb z obavy pred prenosom SARS-CoV-2 a tým rozšírenia ochorenia COVID-19, 

v dôsledku čoho by mohli kolabovať zdravotnícke zariadenia a došlo by k verejnému ohrozeniu. Na základe uvedeného 

máme za to, že kompetentní  vedome alebo z nedbanlivosti navodili situáciu, ktorá znamená riziko všeobecného ohrozenia 

v zmysle § 284 a §285 Trestného zákona, ktoré sa môže prejaviť v najbližšom období.  

Napriek tomu, že COVID-19 poznáme  ako nebezpečnú nákazlivú chorobu, trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej 

choroby v zmysle §164 a §165  v súvislosti s COVID-19 náš  Trestný zákon nepozná, lebo  ho nezahŕňa aktuálna Vyhláška 

č. 105/1987 Zb. ktorou sa určuje, ktoré choroby sa v SR považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona.  

Ak kompetentní nepovažujú dôsledky šírenia COVID-19 za verejné ohrozenie a bez obáv organizujú plošné akcie, 

kde sa združujú ľudia pozitívni na SARS-CoV-2 a negatívni, tak  v tom prípade vláda vedome bezdôvodne obmedzila 

osobné slobody občanov  v zmysle §195 ods.1) z. č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. 

Tomu by nasvedčovala aj 10.aktualizácia Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 

spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 OSIO/79/116950/2020 z 30.10.2020 v ods. 9.3 a vyhlásenie  ministra 

zdravotníctva o tom, že bezpríznakoví  lekári pozitívni na SARS-CoV-2 môžu pracovať, byť v kontakte s kolegami, 

ošetrovať pacientov a dokonca aj operovať. Ostatní musia byť v nútenej izolácii a mať uzatvorené prevádzky aj v tých 



prípadoch, keď sú existenčne v dôsledku výpadku príjmov  tieto prevádzky ohrozené alebo im hrozia pokuty. Ak nie je 

u bezpríznakových nosičov dokázateľný antigén zo slín alebo z okrajov nosových prieduchov, je dôvodný predpoklad, že 

pri zachovaní  hygienických  opatrení, nie je nutná ich izolácia.  

Toto oznámenie podávam za účelom preverenia, či vyššie uvedené skutočnosti a konanie kompetentných nie je v rozpore s 

právnym poriadkom Slovenskej republiky a či ich konanie nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť v zmysle slovenských 

právnych predpisov, nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestných činov v 

zmysle §190, §192, §195, §284 a § 285 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v platnom znení . 

 

V nasledujúcom texte si dovoľujem odcitovať ustanovenia Trestného zákona, na ktoré sa odvolávam: 
§ 192  Nátlak 

(1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú 

jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závažnejším spôsobom konania, 

b) na chránenej osobe, 

c) z osobitného motívu, 

d) v úmysle získať pre seba alebo pre iného väčší majetkový prospech alebo iný prospech, alebo  
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1                       

 a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo 

b) a spôsobí ním značnú škodu. 

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 

1 
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, 

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, 

c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 

d) za krízovej situácie./ 

 
§ 195  Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania 

(1) kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho práva alebo zhromažďovacieho 

práva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 

 
Všeobecné ohrozenie § 284 

(1) Kto úmyselne 

a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar 

alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných 

podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo 
b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, 

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. 

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závažnejším spôsobom konania, 

b) na chránenej osobe, 
c) z osobitného motívu, alebo 

d) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd. 

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 

odseku 1 

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo  

b) za krízovej situácie. 

§ 285 
(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na 

jeden rok. 

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania. 

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním  

a) značnú škodu, alebo 
b) ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. 

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým 

osobám alebo smrť viacerých osôb./, 
 

Zároveň žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia skutkového stavu postupovali v súlade s § 2 ods. 5 

zákona č.301/2005 Z. z. ( Trestného poriadku) a aby ma o postupe orgánov činných v trestnom konaní  v zmysle § 197 a § 

198 Trestného poriadku, informovali. 

 

 

S úctou 

 

 

 

......................................................................................... 

podpis oznamovateľa 


