COVID PASS A ZÁKONY SR
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ČO JE ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA?
Zákon č. 576/2004 Z. z., Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“) a jeho §2 ods. 6) definuje zdravotnú
dokumentáciu nasledovne:

"Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby,
o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti tejto osobe."
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JE COVID PASS ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA?
Akýkoľvek - písomný alebo elektronický - záznam, ktorý dokumentuje údaje, či
bola dotyčná osoba očkovaná na nejakú chorobu, prekonala akúkoľvek chorobu
alebo je či bola testovaná a ak takýto záznam je stotožniteľný s našim menom, tak
to je a vždy bude zdravotná dokumentácia.
Dňa 14. augusta MZ SR upozornilo, že kto bude podvádzať s falošnými covidpasmi, alebo potvrdeniami o testoch, sa dopúšťa trestného činu podľa § 352a falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie v zmysle Trestného

zákona č. 300/2005 Z. z..

Policajný zbor SR na svojej FB stránke už 14. júla 2021 vyjadril nasledovnú
právnu analýzu:
TRESTNÁ LAVICA (46.): FALŠOVANIE TESTOV NA KORONAVÍRUS VÁS MÔŽE
DOSTAŤ DO PORIADNYCH PROBLÉMOV
Môže ísť totiž o trestný čin falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej
dokumentácie. Ten je súčasťou Trestného zákona od 1. augusta 2019 a bolo
vyjadrením reakcie na absenciu trestnoprávnej zodpovednosti za manipuláciu s údajmi,
ktoré sú obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii. A to v tom čase ešte nikto nechyroval
o tom, že budeme čeliť celosvetovej pandémii. Ak niekto falšuje potvrdenia z testov na

koronavírus, môže byť za to trestne zodpovedný. Objektívna stránka trestného činu
podľa § 352a ods. 1 spočíva z hľadiska konania páchateľa vo falšovaní zdravotnej
dokumentácie alebo vo vyhotovení nepravdivej zdravotnej dokumentácie v úmysle
použiť ju ako pravú pred orgánom verejnej moci alebo v použití takejto zdravotnej
dokumentácii ako pravej pred orgánom verejnej moci alebo v zabezpečení si od inej
osoby vyhotovenie falošnej zdravotnej dokumentácie alebo nepravdivej zdravotnej
dokumentácie v úmysle použiť takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú pred
orgánom verejnej moci alebo v použití takejto zdravotnej dokumentácie ako pravej
pred orgánom verejnej moci.

Zdroj:
https://www.facebook.com/1488631054500445/posts/4587808571249329/

Týmto vyjadrením Policajného zboru je jednoznačne potvrdené, že Covid-pas,
teda potvrdenie o očkovaní, o výsledkoch PCR testov, Ag testov a potvrdenie o
prekonaní choroby Covid-19 – to všetko je "ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA".
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KTO MÔŽE KONTROLOVAŤ ZDRAVOTNÚ DOKUMENTÁCIU?
Spomenutý zákon č. 576/2004 Z. z., Zákon o zdravotnej starostlivosti a jeho
§ 25 hovorí jasne kto do takejto zdravotnej dokumentácia môže nahliadať:
Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
(1) Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej
zdravotnej knižky v rozsahu a spôsobom ustanovenom osobitným predpisom.
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;
c) osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva

d) za podmienok uvedených v odseku 9 manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo
rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi u osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj
aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu
e) revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej
zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti
f) úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
g) ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre
samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu; ak ide o
zdravotnú dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky
h) všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely
lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu
i) posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti
j) posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
k) znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo
ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku
l) poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného
predpisu
m) príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu
príslušného zdravotníckeho povolania
n) odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva
o) osobám oprávneným na výkon klinického auditu podľa osobitného predpisu
p) komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím na účel posudzovania
dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím
Medzi oprávnenými osobami, ktoré môžu nahliadať do zdravotnej
dokumentácie teda nie sú čašníci, majitelia, prevádzkari, ani obchodníci
či predavačky. Je presne stanovených 16 okruhov ľudí, ktorí majú
zákonné právo nahliadnuť.
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„ANTIDISKRIMINAČNÝ ZÁKON“ – ČO HOVORÍ ?
V Slovenskej republike máme už 17 rokov Národnou radou SR schválený Zákon č.
365/2004 Z. z., Zákon rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Antidiskriminačný zákon“) a jeho §2a ods. 2) hovorí jasne:

"Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s
osobou zachádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo,
alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii."
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TRESTNÝ ZÁKON č. 300/2005 – ČO HOVORÍ ?
Podľa § 424a Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. sa osoba, ktorá bude bez
zákonného podkladu deliť hostí / zákazníkov na dve skupiny ľudí, tá sa môže
dopustiť trestného činu segregácie, alebo apartheidu:
(1) Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo

náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú
diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky
až desať rokov.
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REZOLÚCIA
HOVORÍ ?

PARLAMENTNÉHO

ZHROMAŽDENIA

–

ČO

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vo svojej rezolúcii č. 2361/2021, v článku
7.3 výslovne vyzýva Európsku Úniu a jednotlivo aj jej členské štáty, aby:
„Zabezpečili, aby občania boli plne informovaní, že vakcinácia proti
ochorenou COVID-19 nie je povinná, a teda nikto nesmie byť pod politickým,
sociálnym, alebo iným nátlakom nútený sa očkovať.“

„Nikto nebude diskriminovaný za to, že nepodstúpi očkovanie buď z obavy
zo zdravotných rizík, alebo z jeho rozhodnutia sa neočkovať.“
Jednoznačne je tu teda požiadavka na zamedzenie AKEJKOĽVEK
DISKRIMINÁCIE tých, čo sa nedajú očkovať z akéhokoľvek dôvodu, napríklad
z obavy zo zdravotných rizík očkovania.
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NÁTLAK
VYTVÁRANÝ
ÚRADOM
ZDRAVOTNÍCTVA – JE ZÁKONNÝ ?

VEREJNÉHO

Nátlak, ktorý systematicky a iba na základe vyhlášok vytvára Úrad verejného
zdravotníctva na majiteľov v segmente služieb a obchodu je bezprecedentným
šliapaním po Ústave Slovenskej republiky a po riadne schválených zákonoch, ktoré
prešli Národnou radou Slovenskej republiky a sú riadne zverejnené v Zbierke
zákonov, ktorú je povinný každý občan SR sledovať a dodržiavať. Nátlak, ktorý je
vykonávaný týmto úradom s cieľom donútiť majiteľov prevádzok diskriminovať
hostí / zákazníkov prevádzok a obchodov je v skutočnosti naplnením skutkovej
podstaty Zákona č. 365/2004 Z. z., Zákon rovnakom zaobchádzaní v niektorých

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, bodu 7) v § 2a

"Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo
podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby."
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MÁME SCHVÁLENÝ ZÁKON O PRENOSNEJ NÁKAZLIVEJ
CHOROBE „SARS-CoV-2“ ?
Akýkoľvek zákon, ktorý by bol riadne schválený Národnou radou Slovenskej
republiky o "prenosnej nákazlivej chorobe SARS-CoV-2" a o spôsobe šírenia dodnes
vôbec neexistuje! (Vyjadrenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
16.12.2020, RTVS)
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VYHLÁŠKA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA – ČO
V SKUTOČNOSTI HOVORÍ?
Táto inkriminovaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva z 12. augusta 2021,
ročník 31 v paragrafe 1 a odseku 4 dokonca hovorí, že prevádzkovatelia zaradenia
sú "oprávnený nahliadať do dokladov"
hostí, teda im táto Vyhláška ani
NEPRIKAZUJE a ani NEVYTVÁRA POVINNOSŤ niečo také robiť, pretože by sa
vytvárala povinnosť, ktorá by priamo porušovala zákony Slovenskej republiky.
(4) Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby
vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo
skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ
zariadenia oprávnený nahliadnuť.
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ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE
Na základe rozobratého zákona č. 576/2004 Z. z., Zákona o zdravotnej
starostlivosti a jeho § 25 je teda zrejmé, že do takejto zdravotnej dokumentácie
nemôže nahliadať na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z 12.
augusta 2021 nikto zo zákonom určeného a vybraného okruhu šestnástich osôb.
Uvedená Vyhláška teda priamo navádza na porušovanie zákona a na páchanie
trestného činu. Nijaká súkromná osoba – majitelia, čašníci, obchodníci,
predavačky – nikto z nich nemá OPRÁVNENIE do takejto dokumentácie
inej súkromnej osoby, pri vstupe do ich prevádzky alebo obchodu,
nahliadať. Ak niekto nevpustí hostí alebo zákazníkov do svojej prevádzky, pod
podmienkou preukázania sa Covid-pasom, teda na základe nezákonného
nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie inej osoby, dopúšťa sa priameho
porušovania Zákona o zdravotnej starostlivosti a jeho § 25.
Podmieňovanie uplatňovania základných práv a slobôd občanov (hostí
a zákazníkov) pomocou preukazovania sa preukazom Covid-pas, obsahujúcim
súkromné zdravotné informácie, je priamou diskrimináciu a apartheidom,
Trestný zákon č. 300/2005 a § 424a píše v tejto veci jasne. Chceme sa teda ako
majitelia prevádzok dopustiť trestného činu?
Ak niekto nevpustí do svojej prevádzky osobu z dôvodu jej neabsolvovania testu
alebo medicínsky sporného očkovania a pritom inú osobu, ktorá tento test či
očkovanie (preukaz Covid-pas) má dnu vpustí, koná v rozpore s podstatou
Zákona č. 365/2004 Z. z., Zákon rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach

a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a porušuje jeho § 2a) odsek 2 a porušuje tak zákon.

Ak niekto nevpustí do svojej prevádzky osobu z dôvodu rešpektovania Vyhlášky

Úradu verejného zdravotníctva z 12. augusta 2021 a ak taká prevádzka bude
postupovať v zmysle uvedenej Vyhlášky, vystavuje sa riziku neskorších žalôb
zo strany odmietnutých zákazníkov, ktorým Zákon rovnakom zaobchádzaní

v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z roku 2004 jednoznačne priznáva právo domáhať sa svojich
práv súdnou cestou.

Vypracované v spolupráci s advokátskou kanceláriou.
Tím VOĽNÁ ZÓNA

