
 

AKO POSTUPOVAŤ PRI KONTROLE ÚRADU 

VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Ak Vás v súvislosti s kontrolou Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z 12. augusta 2021 (teda 

preverením toho, či vykonávate kontrolu Covid-pasov Vašich hostí) navštívi polícia, pracovník SOI, ÚVZ, 

úradu práce, alebo ktokoľvek, kto o sebe tvrdí, že vykonáva verejnú moc postupujte nasledovne: 

 

1) Situáciu od začiatku dokumentujte, najlepšie zvukovým záznamom (o zaznamenávaní 

čo najskôr informujte zaznamenávanú osobu vykonávajúcu verejnú moc); 

2) Vyzvite osobu vykonávajúcu verejnú moc, aby sa preukázala služobným alebo iným preukazom či 

dokladom preukazujúcim jej príslušnosť k orgánu verejnej moci (iné osoby, napr. pracovník SBS, nie 

sú oprávnené vykonávať vo Vašej prevádzke žiadne úkony); 

3) Vyzvite osobu vykonávajúcu verejnú moc na predloženie dokumentu, na základe ktorého u Vás 

vykonáva úkony (oznámenie o začatí kontroly, poverenie, či príkaz na vykonanie služobného 

zákroku, a pod. Ak ide napr. o zásah privolanej polície, alebo ak osoba nedisponuje listinným 

dokumentom, na základe ktorého u Vás vykonáva úkony, požiadajte ju o ústne vysvetlenie); 

4) Ak z predloženého dokumentu, alebo z ústneho vysvetlenia nevyplýva, v akej veci a v akom rozsahu 

osoba vykonávajúca verejnú moc vykonáva úkony vo Vašej prevádzke (napr. čo konkrétne sa v 

prípade kontroly kontroluje – v akej veci sa začína kontrola), požiadajte ju o (najlepšie písomné) 

doplnenie predmetnej informácie na mieste; 

5) Strpte vykonanie úkonov a osobe vykonávajúcej verejnú moc poskytnite požadovanú súčinnosť 

(umožnite jej vstup do priestorov prevádzky, poskytnite jej požadované informácie a vysvetlenia, 

predložte jej požadované dokumenty, umožnite jej vyhotoviť si kópie dokumentov a zaznamenávať 

priebeh vykonávania úkonov. Ak si osoba vykonávajúca verejnú moc vyžiada odovzdanie 

technického nosiča, vzorky, alebo originálu dokumentu, žiadajte potvrdenie o ich odňatí); 

6) Oznámte verejnej moci na základe akých riadne schválených zákonov Slovenskej 

republiky odmietate kontrolovať svojich hostí a zákazníkov; na základe rozboru COVID 

PAS A ZÁKONY SR, kde je presne pomenované, prečo odmietate porušovať zákony 

7) Odmietnite riešenie veci v blokovom konaní a neprevezmite blok o uložení pokuty; 



PRÁVNY ZÁKLAD K UVEDENÉMU 

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v platnom znení: „(1) 

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu. (2) Konanie je začaté dňom, keď 

podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na 

podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. (3) 

O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci konania alebo 

ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou 

vyhláškou.“ 

V zmysle uvedeného, v prípade, ak voči Vám orgán verejnej moci začne akékoľvek konanie, je povinný Vás 

upovedomiť o začatí predmetného konania. Po predložení písomného oznámenia o začatí konania ste povinní strpieť 

úkony orgánu verejnej moci, ktoré odporúčame zaznamenávať. Priebeh vykonávania úkonov môžete zaznamenať 

písomne a záznam nechať podpísať osobe vykonávajúcej verejnú moc. Osoba vykonávajúca verejnú moc však nie 

je povinná Váš záznam podpísať, nakoľko o svojich úkonoch si orgán verejnej moci spisuje vlastné záznamy, do 

obsahu ktorých je následne možné nahliadnuť v rámci konania. 

Priebeh vykonávania úkonov si môžete zaznamenať aj zvukovým záznamom, pričom v zmysle nálezu Ústavného 

súdu so sp. zn. II. ÚS 7/00-24 je každý orgán verejnej moci (vrátane polície) povinný strpieť 

zaznamenávanie úkonu zvukovým záznamom. Preto Vám v prípade zaznamenávania priebehu kontroly 

alebo služobného zásahu polície odporúčame dotknuté osoby čo najskôr upozorniť na skutočnosť, že 

si priebeh kontroly či zásahu zaznamenávate zvukovým záznamom. Ich súhlas sa nevyžaduje. Zároveň 

každý, kto o sebe tvrdí, že vykonáva verejnú moc, je povinný preukázať Vám uvedenú skutočnosť. 

Ak nejde o osobu vykonávajúcu verejnú moc, odporúčame Vám získať od nej výslovný súhlas so zaznamenávaním. 

Záznam bez súhlasu zaznamenávaného, ktorý nie je osobou vykonávajúcou verejnú moc, je totiž použiteľný ako 

dôkaz iba v trestnom konaní. Pre použite záznamu v civilnom či správnom konaní potrebujete súhlas zaznamenávanej 

osoby. Odporúčame pritom zaznamenávaného vždy aspoň upozorniť na vyhotovovanie záznamu, hoci najlepšie je 

získať priamo jeho výslovný súhlas, nakoľko mlčanie zaznamenávaného nemožno považovať za súhlas, aj keby 

adresát oznámenia voči predmetu oznámenia nič nenamietal. 

V zmysle ustanovenia § 45 ods. 1 Správneho poriadku: „Tomu, kto sťažuje postup konania, najmä tým, že sa bez 

závažných dôvodov nedostaví na výzvu na správny orgán, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, 

bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, predloženie listiny alebo vykonanie ohliadky, môže správny orgán uložiť 

poriadkovú pokutu do 165 eur, a to aj opakovane.“ Preto Vám neodporúčame brániť orgánu verejnej moci vo 

vykonávaní úkonov. Voči vykonaným úkonom a ich výsledkom sa môžete následne brániť legálnou cestou 

prostredníctvom právnych úkonov cez advokátsku kanceláriu v konaní. 

V zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 Správneho poriadku: „(1) Rozhodnutie ukladajúce nepeňažné plnenie sa vykoná 

náhradným výkonom, ukladaním peňažných pokút alebo priamym vynútením uloženej povinnosti.(...) (3) Ak 

náhradný výkon nie je podľa povahy veci možný alebo účelný, vymáha sa splnenie povinnosti uloženej rozhodnutím 

postupným ukladaním pokút; jednorazovo uložená pokuta nesmie prevýšiť sumu 1659 eur.“ Za účelom vymáhania 

splnenia povinnosti Vám môže byť v konaní uložená pokuta, a to aj opakovanie. Aj voči uloženým pokutám je možné 

účinne sa brániť legálnou cestou. Navyše, uloženiu pokuty predchádza pomerne zdĺhavé konanie. 

V prípade riešenia pokuty v Správnom konaní pripojte všetky zákonné podklady, ktoré Vás vedú a viedli 

k nerešpektovaniu Vyhlášky – teda nižšej právnej normy ako zákonu – z 12. augusta 2021 a prečo ste odmietli 

kontrolovať Covid-pas svojich hostí. 

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že Úrad verejného zdravotníctva nemá kompetenciu zatvoriť Vašu 

prevádzku. Môže Vám uložiť pokutu, ale nemôže Vás fyzicky donútiť zatvoriť Vašu prevádzku. 

 

 

Vypracované v spolupráci s advokátskou kanceláriou. 

Tím VOĽNÁ ZÓNA 


